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Moderátorky a moderátoři

Je profesí pedagog, mediální teo-
retik i praktik. Působí na postu ve-
doucího komunikace a  analytika 
think tanku EDUin. Publikuje o té-
matech týkajících se vzdělávání, 
médií, politiky, občanské identity 
a sociálních otázek v řadě českých 
médií. Působí jako editor Britských 
listů, kritického internetového 
deníku. Spolupracuje dlouhodo-
bě s  Vysokou školou ekonomiky 
a managementu, centrem součas-
ného umění DOX, Jihomoravským 
krajem atp. Vystupuje jako řečník 
(TEDx, Colours of Ostrava, Ji.hla-
va, Aspen Annual atp.). Moderuje 
kulaté stoly, diskuse, konference 
(např. o problematice dětí v ústav-
ní péči, síťování služeb) atd.

Je studentkou prvního ročníku 
Vyšší odborné školy sociálně pe-
dagogické a  teologické JABOK 
v  Praze. Již druhým rokem spolu-
pracuje se skupinou mladých Lu-
mos. Svůj největší přínos ve skupi-
ně vidí ve  sdílení svých osobních 
zkušeností. Je přesvědčená, že 
svým hlasem může pomoc změ-
nit situací dětí a  mladých lidí žijí-
cích v  dětských domovech. Spolu 
s  ostatními sebeobhájci se zapo-
jila do  fokusních skupin projektu 
MPSV, kde komentovala témata: 
Děti v  problémové situaci proje-
vující se záškoláctvím, Prevence 
a  včasná identifikace ohrožení dí-
těte ve škole, Děti a mládež s  rizi-
kovými projevy chování, zejm. děti 
ve  věku 12+, Děti se specifickými 
potřebami v  oblasti duševního 
zdraví, Děti ohrožené rizikovým 
užíváním návykových látek, Děti 
dlouhodobě umístěné v  ústav-
ní výchově a  Práce s  biologickou 
rodinou dítěte vyrůstajícího v  ná-
hradní rodinné péči.

Je profesí sociální pracovnice. 
Od roku 2017 je krajskou síťařkou 
pro Ústecký kraj v projektu MPSV 
Systémový rozvoj a  podpora ná-
strojů sociálně-právní ochrany 
dětí. V  rámci projektových aktivit 
se zaměřuje na téma Gatekeeping 
(řízený průchod dítěte systémem 
SPOD). Působí také jako supervi-
zorka, koučka a lektorka v sociální 
oblasti.

Je profesí speciální pedagožka. 
Pracuje na  MPSV jako metodička 
v oddělení ochrany práv dětí. Čer-
pá mimo jiné ze své 20 leté praxe 
při práci s ohroženými dětmi a je-
jich rodinami. V  minulosti se po-
dílela na rozvoji náhradní rodinné 
péče, má zkušenosti se vzdělává-
ním pracovníků sociálně-právní 
ochrany dětí a s facilitací případo-
vých konferencí.

Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. Mgr. Radka Michelová

Mgr. Petra Štětková

Martina Kubátová
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Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)  
a projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů  
sociálně-právní ochrany dětí

Je ministryní práce a  sociálních 
věcí od července 2018. Od června 
2015 byla ředitelkou odboru ro-
dinné politiky a  politiky stárnutí 
na  MPSV. V  letech 2007 až 2011 
pracovala na  Ministerstvu pro 
místní rozvoj ČR jako analytička 
fondů EU, mezi roky 2012 a  2014 
byla zástupkyní Kanceláře Senátu 
Parlamentu ČR při Evropském par-
lamentu. Necelý rok pak následně 
vedla oddělení institucionální ko-
munikace EU Sekce pro záležitosti 
EU na Úřadu vlády ČR. 

Je profesí sociální pracovnice. 
Od roku 2005 působí na MPSV, od-
boru ochrany práv dětí. Jejím hlav-
ním zaměřením bylo zejména meto-
dické vedení orgánů sociálně-právní 
ochrany dětí, případová práce a me-
zirezortní spolupráce, individuální 
plánování a  strukturované vyhod-
nocování situace dítěte. Od  roku 
2006 se aktivně podílí na  trans-
formaci systému péče o  ohrožené 
děti a  rodiny. Dalšími profesními 
aktivitami jsou sociální začleňová-
ní, komunitní plánování, lektorská 
činnost a  mediace. Od  roku 2017 
odpovídá za  vedení projektu Sys-
témový rozvoj a  podpora nástrojů 
sociálně-právní ochrany dětí na po-
zici vedoucí oddělení transformace 
služeb pro rodiny a děti.

Svou profesní dráhu začínal jako so-
ciální pracovník v azylovém domě, 
kde pracoval s osobami s HIV/AIDS 
a  žadateli o  azyl, implementoval 
standardy kvality sociálních služeb 
a  vytvářel akreditovaný program 
pro dobrovolnickou službu. Ná-
sledně pracoval na Krajském úřadě 
Středočeského kraje, kde měl mimo 
jiné na starosti oblast plánování so-
ciálních služeb. Od roku 2014 půso-
bí na MPSV, nyní na pozici ředitele 
odboru sociálních služeb, sociální 
práce a sociálního bydlení a zastu-
pujícího ředitele odboru ochrany 
práv dětí. Je spoluautorem několi-
ka klíčových národních a krajských 
strategických dokumentů, aktivně 
se zasazuje o rozvoj a profesionali-
zaci sociální práce.

Je profesí sociální pracovník. 
Od  roku 2016 působí v  projektu 
MPSV Systémový rozvoj a podpo-
ra nástrojů sociálně-právní ochra-
ny dětí jako lokální síťař, později 
jako odborný metodik aktivity 
zaměřené na  inovace služeb pro 
rodiny a děti. V minulosti působil 
jako sociální pracovník a  vedoucí 
ve  službách: sociální rehabilitace, 
osobní asistence, nízkoprahová 
denní centra a azylové domy. 

Působí na  pozici náměstkyně mi-
nistryně práce a  sociálních věcí. 
Na  MPSV pracuje od  roku 2014, 
byla vedoucí oddělení analýz a in-
formací a  náměstkyně pro řízení 
sekce sociální a  rodinné politi-
ky. V  letech 2009–2012 působila 
na  pozici radní Středočeského 
kraje pro sociální oblast. 

Je náměstkyní pro řízení sekce 
správních činností a  sociální politi-
ky. Na MPSV působila od roku 2014 
na  pozici náměstkyně ministryně 
pro ochranu práv dětí a sociální za-
čleňování, od  roku 2015 na  pozici 
náměstkyně ministryně pro řízení 
sekce odvolání a  správních činnos-
ti nepojistných dávek. Je autorkou 
a recenzentkou publikací a metodik 
z  oblasti sociálních a  speciálně pe-
dagogických služeb pro děti a  do-
spělé osoby se zdravotním posti-
žením a z oblasti vzdělávání dětí se 
zdravotním postižením. 

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová

Mgr. David Pospíšil

Bc. Pavel Houška

Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová

Mgr. Jana Hanzlíková
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Dítě jako jedinec a v partě (vrstevnické skupině)

Je profesí adiktolog. Od  roku 
2015 pracuje jako adiktolog a  te-
rapeut v  Terapeutické komunitě 
Karlov v  rámci neziskové organi-
zace SANANIM. Od roku 2018 má 
na starosti program pro mladistvé 
a  mladé dospělé. Studuje také 
postgraduální program adiktologie 
na  1. lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy, kde se zabývá dětskou 
a adolescentní adiktologií.

Je profesí psycholožka a výzkum-
nice. Od  roku 2016 pracuje v  Ná-
rodním ústavu duševního zdraví, 
kde působí jako výzkumná pra-
covnice. V  současnosti se věnuje 
projektu, který cílí na rozvoj a po-
sílení psychosociálních kompe-
tencí dětí na  základních školách. 
Věnuje se především rozvoji pre-
vence a podpory duševního zdraví 
u dětí a mládeže a práci s ohrože-
nými dětmi. Od roku 2017 součas-
ně pracuje v neziskové organizaci 
SOS dětské vesničky, zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou psycho-
logickou pomoc. 

Je dětský psychiatr. Vede diagnos-
tické oddělení na klinice dětské psy-
chiatrie Fakultní nemocnice Motol 
v  Praze. Vyučuje na  2. lékařské fa-
kultě Univerzity Karlovy. Je vicepre-
zidentem organizace International 
Association for Child and Adoles-
cent Psychiatry and Allied Professi-
ons (IACAPAP) a také hlavním orga-
nizátorem a  předsedou světového 
kongresu IACAPAP 2018, který se 
uskutečnil v červenci 2018 v Praze.

Je profesí adiktoložka. Od  roku 
2015 pracuje v Adiktologické am-
bulanci Kliniky adiktologie 1. lé-
kařské fakulty Univerzity Karlovy 
a  Všeobecné fakultní nemocnice 
v Praze, kde se věnuje především 
poradenství a  léčbě závislostí. 
Zatímco dříve pracovala s  dětmi 
a  adolescenty, v  současné době 
se zaměřuje převážně na dospělé.

Je profesí adiktolog, psychoterape-
ut, supervizor a  speciální pedagog. 
Od roku 1998 pracuje v adiktologic-
kých službách neziskové organizace 
SANANIM, kde v současnosti působí 
jako adiktolog, psychoterapeut a ro-
dinný poradce. Věnuje se přede-
vším práci s  rodinou. Do roku 2018 
zde vedl Terapeutickou komunitu 
Karlov, která se zabývá rezidenční 
léčbou závislých mladistvých a  zá-
vislých matek s  dětmi. Provozuje 
rovněž soukromou psychoterapeu-
tickou a supervizní praxi.

Je profesí sociální pracovnice. 
Od  roku 2016 působí jako kraj-
ská síťařka pro Karlovarský kraj 
v rámci projektu MPSV Systémový 
rozvoj a  podpora nástrojů soci-
álně-právní ochrany dětí. Věnuje 
se především síťování služeb pro 
ohrožené rodiny s dětmi a drogo-
vé problematice.

Mgr. Tomáš Jandáč

Mgr. Zuzana Hrivíková MUDr. Michal Goetz, Ph.D. 

Viz medailonek v úvodní sekci moderátorky a moderátoři.

Mgr. Radka Michelová

Mgr. Lenka Richterová 

PhDr. Petr Vácha Mgr. Zuzana Mačičková

Děti ohrožené rizikovým užíváním návykových látek

Děti se specifickými potřebami v oblasti duševního zdraví
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Je profesí sociální pracovník a so-
ciální pedagog. Od  roku 2004 
pracoval v nízkoprahových sociál-
ních službách a návazných progra-
mech v YMCA Praha, kde postup-
ně působil jako sociální pracovník, 
vedoucí nízkoprahového klubu 
a  poté jako koordinátor nízko-
prahové sekce. Věnoval se dětem 
a  mladým lidem ohroženým ri-
zikovým chování a  potýkající se 
s  obtížnou životní situací. Praco-
val v  ambulantní i  terénní formě 
nízkoprahových služeb, tak i v ná-
vazných službách jako jsou poby-
tové akce, doučování či programy 
osobnostně sociálního rozvoje.

Je profesí sociální pracovník. 
Od roku 2008 pracuje v DDM Pra-
ha 3 – Ulita, kde vede preventivní 
oddělení Beztíže, pracuje v sociál-
ních službách: NZDM a  terénních 
programech zaměřených na  ri-
zikovou mládež. V  Letním domě 
vede pobyty pro mladé opouš-
tějící ústavní výchovu, věnuje se 
také preventivním programům 
ve školách. 

Je profesí speciální pedagožka, 
psycholožka a  arteterapeutka. 
Od  roku 2009 působí na  Cyrilo-
metodějské teologické fakultě 
Univerzity Palackého v  Olomou-
ci, kde je docentkou a  současně 
vede Katedru křesťanské výchovy. 
Věnuje se především problemati-
ce sluchového postižení, sociálně 
patologickým jevům, psychologii 
jedinců s  postižením, arteterapii 
a artefiletice.

Je profesí sociální pracovník. 
Od roku 2016 je krajským síťařem 
pro Moravskoslezský kraj v  rámci 
projektu MPSV Systémový rozvoj 
a podpora nástrojů sociálně-práv-
ní ochrany dětí. Věnuje se přede-
vším síťování v oblasti spolupráce 
odborníků při práci s dětmi s rizi-
kovými projevy chování.

Mgr. Jiří Horák 

Mgr. Tomáš Klumpar

doc. PhDr. & Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Mgr. Jiří Dvořák

Děti a mládež s rizikovými projevy v chování

Dítě v rodině, ve škole a za školou

Je profesí sociální pracovnice a vy-
sokoškolská pedagožka. Od  roku 
2007 vyučuje na Univerzitě v Hrad-
ci Králové. Věnuje se především 
tématu sociální práce s  rodinou. 
V minulosti pracovala jako probač-
ní pracovnice se specializací na děti 
a  mládež nebo jako poradkyně 
v  Intervenčním centru pro osoby 
ohrožené domácím násilím. Půso-
bí rovněž na  pozici krajské síťařky 
pro Královéhradecký kraj v  rámci 
projektu MPSV Systémový rozvoj 
a podpora nástrojů sociálně-právní 
ochrany dětí.

Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.

Posilování rodičovských kompetencí

Je profesí sociální pracovnice, lek-
torka a konzultantka. Pracuje jako 
ředitelka, metodička a  sociální 
pracovnice v neziskové organizaci 
STŘEP – České centrum pro sanaci 
rodiny, kterou v  roce 1995 sama 
zakládala. Věnuje se zejména pří-
mé práci s  vysoce ohroženými 
dětmi a  jejich rodinami, zavádění 
sanace rodiny do aplikační praxe, 
metodických postupů i  legislati-
vy. Je také autorkou mnoha od-
borných textů. 

Věra Bechyňová, DiS.
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Je profesí sociální pedagožka. 
Od  roku 2011 pracuje na  Úřadu 
městské části Praha 2 jako vedou-
cí oddělení sociálně právní ochra-
ny dětí. Předtím více než 10 let 
působila v  oblasti sociálních slu-
žeb pro ohrožené rodiny s dětmi. 

Mgr. Marta Konvičková

Je profesí psycholog a  vysoko-
školský učitel v oboru sociální prá-
ce. Pracuje také pro opatrovnické 
soudy jako znalec v  rozvodových 
sporech. Má za  sebou dlouhole-
tou praxi klinického psychologa 
a  psychoterapeuta. Je autorem 
řady odborných statí, monografií 
a  učebnic. Mj. knih Děti a  rodiče 
v  rozvodu a  Dítě traumatizované 
v blízkých vztazích a je spoluauto-
rem knihy Státní orgány sociálně-
-právní ochrany dětí. 

doc. PhDr. Oldřich Matoušek

Minimalizace dopadů rozvodové či rozchodové situace rodičů na děti

Je profesí speciální pedagožka. 
Od  roku 1994 pracuje jako soci-
ální pracovnice orgánu sociálně-
-právní ochrany dětí, poslední 
čtyři roky na pozici vedoucí oddě-
lení sociálně-právní ochrany dětí 
na  Úřadu městské části Praha 8. 
Zapojuje se do  vyhledávání ino-
vativních postupů práce v  oblas-
ti sociálně-právní ochrany dětí 
a řadu z nich uvádí v rámci svého 
oddělení úspěšně i do praxe. 

Mgr. Dagmar Kubičíková

Je profesí sociální antropolog. 
Od  roku 2017 působí na  pozici 
krajského síťaře pro Pardubický 
kraj v rámci projektu MPSV Systé-
mový rozvoj a  podpora nástrojů 
sociálně-právní ochrany dětí. Vě-
nuje se také problematice rom-
ských osad a sociálnímu vylouče-
ní na  Slovensku. Předtím působil 
jako dobrovolník v denním centru 
pro děti a mládež Sopre a v nezis-
kové organizaci Šance pro Tebe 
ve službě Streetwork.

Mgr. Matěj Karas

Je profesí psychoterapeutka a  so-
ciální pracovnice. Od  roku 2000 
aktivně působí v Home-Start Inter-
national a  HoSt Home-Start Česká 
republika, jež se zaměřují na  práci 
s ohroženou rodinou. V současnosti 
zde pracuje jako ředitelka, terape-
utka a  specialistka sociálně-právní 
ochrany dětí a  asistovaných kon-
taktů. V  terapeutické praxi se za-
měřuje na práci s traumatem, práci 
s  dětmi a  individuální nebo páro-
vou terapii. Od roku 2018 je rovněž 
členkou Profesní komory sociálně 
právní ochrany dětí.

Mgr. Alžběta Candia Muňoz
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Je profesí vysokoškolská pedagož-
ka. Od  roku 2011 působí na  Uni-
verzitě J. E. Purkyně v  Ústí nad 
Labem, katedře sociální práce, kde 
se zabývá tématem etablování 
školské sociální práce. Zároveň se 
podílí i na projektu Systémový roz-
voj a  podpora nástrojů sociálně-
-právní ochrany dětí jako krajská 
odborná pracovnice pro Ústecký 
kraj. Předtím pracovala jako ředi-
telka základní a mateřské školy. 

Je profesí vysokoškolská pedagož-
ka. Od  roku 2015 působí na  Uni-
verzitě Palackého v  Olomouci 
jako vedoucí katedry křesťanské 
sociální práce na  Cyrilometoděj-
ské teologické fakultě. Věnuje se 
především práci s  rodinou, škol-
ské sociální práci a dobrovolnictví 
v sociální práci.

Je profesí speciální pedagožka se 
specializací na  školskou sociální 
práci. V současné době se věnuje 
disertační práci a  vyučuje na  II. 
stupni ZŠ. Iniciovala také založe-
ní Asociace školské sociální práce 
v ČR, jež se snaží o návrat školské 
sociální práce do našeho školství, 
včetně jejího legislativního ukot-
vení. 

Mgr. Alexandra Petrů

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

Mgr. Eva Hurychová 

Prevence a včasná identifikace ohrožení dítěte ve škole 

Je profesí vysokoškolská pedagož-
ka. Působí na  katedře speciální 
pedagogiky Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy, kde se zamě-
řuje na  speciálně pedagogickou 
diagnostiku a  poradenství, pod-
poru vzdělávání žáků se specific-
kými poruchami učení a  chování, 
inkluzivní pedagogiku atd. Pracuje 
i jako lektorka kurzů celoživotního 
vzdělávání pedagogických pracov-
níků v  oblasti školské legislativy, 
speciálně pedagogické diagnosti-
ky a poradenství a inkluzivní peda-
gogiky. Je rovněž místopředsedky-
ní České odborné společnosti pro 
inkluzivní vzdělávání. 

Je profesí vysokoškolská pedagož-
ka. V  současnosti působí v  České 
odborné společnosti pro inkluzivní 
vzdělávání. Má za  sebou více než 
15letou praxi v  oblastech sociální-
ho začleňování, inkluzivního vzdě-
lávání a práce s ohroženými dětmi. 
V  minulosti pracovala pro vládní 
Agenturu pro sociální začleňování 
či neziskové organizace podporující 
děti nacházející se v obtížné rodin-
né situaci. Má zkušenosti i s prací se 
znevýhodněnými či hendikepova-
nými klienty v zahraničí (USA, Ukra-
jiny, Gruzie či Maroka).

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. Mgr. Lucie Macků

Děti v problémové situaci projevující se záškoláctvím

Medailonek viz téma Prevence a  včasná identifikace ohrožení 
dítěte ve škole.

Mgr. Alexandra Petrů
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Je profesí sociální pracovnice. 
Od  roku 2016 pracuje jako krajská 
síťařka pro Olomoucký kraj v rámci 
projektu MPSV Systémový rozvoj 
a  podpora nástrojů sociálně-práv-
ní ochrany dětí. Předtím pracovala 
jako sociální pracovnice v domově 
pro seniory a  kurátorka a  sociální 
pracovnice na  oddělení sociálně 
právní ochrany dětí. 

Bc. Zdeňka Mannová

Dítě mimo rodinu

Je profesí sociální pracovnice 
a  terapeutka. Od  roku 2014 vede 
poradnu zaměřenou na  domá-
cí násilí a  obchod s  lidmi, kde se 
věnuje sociálním službám a  služ-
bám zaměřeným na rodiny s dět-
mi spadajícím pod sociálně-práv-
ní ochranu dětí. Školí inovativní 
metody sociální práce a  provádí 
primární prevenci zaměřenou 
na  domácí násilí. Předtím praco-
vala několik let v azylovém domě 
pro matky s dětmi. 

Mgr. Šárka Dršková

Je profesí učitel a speciální peda-
gog. Od roku 2003 pracuje v Dět-
ském domově Holice, kde působí 
jako ředitel a vedoucí zde zřízené 
intenzivní sociálně aktivizační 
služby „Spolu!“. Obě služby jsou 
zaměřeny na  pomoc dětem a  je-
jich rodinám v  období krize, pře-
chodu z ústavní péče zpět do  ro-
diny nebo začlenění mladých 
dospělých do společnosti.

Mgr. Ondřej Výborný

Rodiče se zkušeností opakovaného odebrání dítěte z péče

Je profesí psycholožka a vysokoškol-
ská pedagožka. Od roku 2015 půso-
bí na Fakultě zdravotnictví a sociální 
práce Trnavské univerzity, nyní jako 
vedoucí katedry sociální práce. Vě-
nuje se metodikám práce sociálních 
pracovníků a jako odbornice partici-
puje i  na  tvorbě sociální legislativy. 
Předtím pracovala v  Centru pora-
densko-psychologických služeb, kde 
se zaměřovala především na  práci 
s  rodinou. Od  roku 1996 patří mezi 
sociální inovátory Ashoka fellow. 

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
Je profesí sociální pedagožka. 
Od  roku 2016 působí na  pozici 
krajské síťařky pro Zlínský kraj 
v rámci projektu MPSV Systémový 
rozvoj a  podpora nástrojů sociál-
ně-právní ochrany dětí. Věnuje se 
i  problematice mezirezortní spo-
lupráce orgánů sociálně-právní 
ochrany dětí a  základních škol. 
Předtím pracovala několik let jako 
sociální pracovnice v domově pro 
seniory a v hospici. 

Mgr. Gabriela Šťastová 
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Je profesí sociální pracovnice 
a  terapeutka. Od  roku 2005 pra-
cuje v  neziskové organizaci Letní 
dům, kde působí jako doprováze-
jící sociální pracovnice pěstounů. 
Předtím se v  Letním domě zamě-
řovala na  sociálně-terapeutické 
pobyty a  komunitní akce pro děti 
z dětských domovů a posléze také 
na  doprovázení mladých lidí před 
a po odchodu z dětského domova.

Je profesí sociální pracovnice. 
Od roku 2010 pracuje v organizaci 
Lumos, která se zaměřuje na trans-
formaci a sjednocení systému péče 
o  ohrožené děti, jako projektová 
manažerka a  sociální pracovnice. 
Předtím se věnovala odbornému 
sociálnímu poradenství a  vedla 
i sociálně aktivizační službu pro ro-
diny s dětmi. 

Je profesí sociální pracovnice. 
Pracuje v  neziskové organizaci 
TRIADA-Poradenské centrum, kde 
od  roku 2006 vede program Ro-
dina zaměřený na  sociálně-právní 
ochranu dětí. Věnuje se především 
práci s rodinou, v posledních dvou 
letech se zaměřením na  rodiny 
s  dětmi umístěnými mimo rodi-
čovskou péči. 

Je profesí sociální pracovnice. 
Od roku 2017 pracuje jako krajská 
odborná pracovnice pro Zlínský 
kraj v rámci projektu MPSV Systé-
mový rozvoj a  podpora nástrojů 
sociálně-právní ochrany dětí. Za-
měřuje se na  děti a  jejich rodiny, 
které se ocitly v  tíživé situaci. Vě-
nuje se především práci s rodinou 
s  cílem minimalizovat dopady 
rozvodové či rozchodové situace 
rodičů na děti.

Je profesí sociální pracovnice 
a psychoterapeutka. Od roku 2013 
působí jako vedoucí služeb pro ro-
diny v  neziskové organizaci Letní 
dům, kde vede projekt zaměřený 
na  podporu rodin v  tíživé situa-
ci. Věnuje se především podpo-
ře vztahové roviny a  komunikaci 
v  rodinném systému a  podílí se 
i  na  podpůrných aktivitách pro 
pěstounské rodiny. Provozuje rov-
něž soukromou terapeutickou pra-
xi v Praze se zaměřením na indivi-
duální a  rodinnou psychoterapii 
a zpracování traumatu.

Mgr. Jana Horáková

Mgr. Alena Svobodová 

Mgr. Gabriela Lockerová

Bc. Darina Nudni

Mgr. Jana Hrazdilová

Práce s biologickou rodinou dítěte vyrůstajícího v náhradní rodinné péči

Řešení situace dětí dlouhodobě umístěných v ústavní výchově

Je profesí vysokoškolská pedagožka. 
V současné době působí na Masary-
kově univerzitě v Brně, katedře sociál-
ní politiky a sociální práce. Zaměřuje 
se na oblast rozvoje fungování rodin 
s dětmi, se specializací na well-being 
dětí a mladých lidí. Je také profesio-
nální supervizorkou a koučkou. Řadu 
let působí i  v  expertní roli v  rámci 
komunitního plánování sociálních 
služeb pro rodiny s dětmi.

Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D. 

Je profesí sociální pracovník a terape-
ut. V současnosti se věnuje doprová-
zení pěstounů a vzdělávání, a to pře-
devším v  oblasti náhradní rodinné 
péče. Vede i  soukromou psychote-
rapeutickou praxi. V  sociálních služ-
bách, především v neziskovém sekto-
ru, pracuje již od roku 1999. Více než 
deset let rozvíjel a poskytoval i různé 
programy pro děti a  mladé dospělé 
v ústavní péči a vedl i pražskou nezis-
kovou organizaci Letní dům.

Mgr. Cyril Zákora
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Participace dětí a mladých dospělých 

Je profesí speciální pedagožka 
s  působením v  sociálních služ-
bách. Od  roku 2010 se zabývá 
deinstitucionalizací systému a  ří-
zením změn v sociálních službách. 
Předtím se věnovala zakládání 
a  rozvoji terénní sociální služby 
raná péče v  rámci celostátní or-
ganizace rané péče pro rodiny 
dětí se zrakovým postižením. Jako 
lektorka a konzultantka se věnuje 
podpoře rodin dětí se zdravotním 
postižením a rozvoji komunitních 
služeb. 

Mgr. Ingrid Hanzlíková, DiS.

Mgr. Terezie Hradilková 

Nyní pracuje v  gastro průmyslu. 
Již druhým rokem spolupracuje se 
skupinou mladých Lumos. V rámci 
aktivit skupiny se účastnila inter-
aktivních workshopů pro základní 
školy, jejichž cílem bylo přiblížit 
žákům druhých ročníků život dětí 
a  mladých dospělých v  dětských 
domovech. Spolu s  ostatními 
sebeobhájci se zapojila do  fo-
kusních skupin projektu MPSV, 
kde komentovala témata: Děti 
v  problémové situaci projevující 
se záškoláctvím, Prevence a včas-
ná identifikace ohrožení dítěte 
ve  škole, Děti a  mládež s  riziko-
vými projevy chování, zejm. děti 
ve  věku 12+ a  Děti dlouhodobě 
umístěné v ústavní výchově.

Blanka Gaborová

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D. 

Je profesí právnička se zaměřením 
na rodinné právo a ochranu ohro-
žených dětí. Od roku 2016 pracuje 
jako krajská síťařka pro Jihomo-
ravský kraj v rámci projektu MPSV 
Systémový rozvoj a  podpora ná-
strojů sociálně-právní ochrany 
dětí, kde se věnuje zejména téma-
tu rozšíření tzv. Cochemské praxe 
a  dále působení sociálně-aktivi-
začních služeb v kraji. Působí také 
jako mediátorka a  facilitátorka 
případových konferencí. Členka 
týmu zaměřeného na Řešení situ-
ace dětí dlouhodobě umístěných 
v ústavní výchově.

Je profesí sociální pedagožka 
a  speciální pedagožka. Od  roku 
2013 pracuje v  mezinárodní or-
ganizaci Lumos, kde působí jako 
metodička pro zapojování dětí 
se znevýhodněním. Vede skupinu 
mladých lidí, které spojuje zájem 
změnit situaci dětí a mladých lidí 
žijících v  instituci. Věnuje se pře-
devším tématu zapojování dětí 
do věcí, které se jich týkají a zjišťo-
vání jejich názorů. Má dlouholeté 
zkušenosti s dětmi a mladými do-
spělými s poruchami autistického 
spektra a  jejich rodinami. Věnuje 
se také facilitacím interaktivních 
případových konferencí s  aktivní 
účastí dětí a mladých dospělých.

Je profesí speciální pedagožka a soci-
ální pracovnice. Od roku 2006 pracu-
je v  oblasti ústavní výchovy. Věnuje 
se především práci s  rodinou dětí, 
které jsou umístěny v  dětském do-
mově, a od roku 2014 také doprová-
zení pěstounů. V  minulosti působila 
i jako ředitelka dětského domova.

Mgr. Tereza Jandová
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Studuje první ročník střední školy 
v Praze. Se skupinou mladých Lumos 
spolupracuje v  rámci různých mezi-
národních kampaní. Spolu s ostatní-
mi sebeobhájci se připojil k fokusním 
skupinám projektu MPSV. Témata, 
ke  kterým měl nejvíce co říci, byla: 
Minimalizace dopadů rozvodové či 
rozchodové situace rodičů na  děti 
a  Prevence a  včasná identifikace 
ohrožení dítěte ve škole.

Studuje střední školu v  Holicích, 
obor Autoelektrikář. Již půl roku 
spolupracuje se skupinou mladých 
Lumos. K  fokusní skupině projektu 
MPSV se přidal proto, jelikož má 
sám s těmito tématy osobní zkuše-
nosti. Rád se tak s nimi podělí a řek-
ne své názory na to, co by se mohlo 
změnit. Témata jsou: Práce s biolo-
gickou rodinou dítěte vyrůstajícího 
v náhradní rodinné péči.

Daniel Červinka

Jiří Brussmann

Nyní studuje v  Třebíči. Od  roku je 
členkou skupiny mladých Lumos. 
Již několik let se zabývá tématem 
participace, a to hlavně dětí. Ty totiž 
často ve věcech, které se jich přímo 
týkají, nejsou společností považová-
ny za rovnocenné partnery. Několik 
let působí i v různých studentských 
samosprávách. Je členkou fokusních 
skupin projektu MPSV, kde svými 
názory přispívá hlavně k  tématu 
Děti a  mládež s  rizikovými projevy 
chování, ke  kterému má díky svým 
zkušenostem sama co říct.

Kateřina Drápelová

Studuje na  Vyšší odborné ško-
le pedagogické a  Střední peda-
gogické škole v  Litomyšli, obor 
Speciální pedagogika. Ve skupině 
mladých Lumos působí od  červ-
na 2017. Sám si prošel ústavní 
výchovou, a proto by chtěl určité 
věci změnit. Zabývá se tématy: 
Děti a mládež s rizikovými projevy 
chování, Prevence a  včasná iden-
tifikace ohrožení dítěte ve  škole, 
Děti v  problémové situaci proje-
vující se záškoláctvím, Posilování 
rodičovských kompetencí, Děti 
dlouhodobě umístěné v  ústavní 
výchově a  Rodiče se zkušeností 
opakovaného odebírání dítěte 
z péče.

Pavel Hájek

Studuje druhý ročník střední školy 
v  Pardubicích. Jako sebeobhájce 
spolupracuje s  organizací Lumos 
již tři roky. Je také členem fokus-
ních skupin, které vznikly ve  spo-
lupráci s MPSV. Témata, ke kterým 
doposud vyjadřoval svůj názor, 
byla: Děti a  mládež s  rizikovými 
projevy chování a Práce s biologic-
kou rodinou dítěte vyrůstajícího 
v náhradní rodinné péči.

Jakub Horák

Jan Hýsek

Je na  mateřské dovolené. Před 
několika lety prožila dost krušné 
období – užívala drogy. V  rám-
ci zapojení do  fokusních skupin 
projektu MPSV dostala možnost 
o  tom otevřeně mluvit a  uvědo-
mila si, že by svou výpovědí a sdí-
lením svých zkušeností mohla 
třeba někomu pomoci. Někomu, 
kdo na  tom bude podobně, jako 
byla ona. Spolu s ostatními sebe-
obhájci se vyjadřovala k tématům: 
Děti ohrožené rizikovým užíváním 
návykových látek a Děti a mládež 
s  rizikovými projevy chování, 
zejm. děti ve věku 12+.

Viz medailonek v úvodní sekci moderátorky a moderátoři.

Nathalia Hubková

Martina Kubátová

Studuje na  Církevním Gymnáziu 
Německého řádu v Olomouci. Pů-
sobí v  parlamentech dětí a  mlá-
deže, kde se aktivně zapojuje 
do  veřejného dění. Spolupracuje 
s organizací Lumos, v  jejímž rám-
ci je i  součástí fokusní skupiny 
projektu MPSV. Svými komentáři 
a názory se snaží přispět k lepším 
podmínkám pro děti, jejichž běž-
ný život narušilo rozvodové řízení 
rodičů.
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Vystudovala Masarykovo gym-
názium v  Příboře a  nyní studuje 
Univerzitu Karlovu, obor Sociální 
pedagogika. Od  základní školy 
se angažuje v  parlamentech dětí 
a mládeže na všech úrovních - škol-
ní, městské i  národní. Skrze tyto 
mládežnické samosprávy se do-
stala do  skupiny mladých Lumos. 
Na jaře roku 2018 se zapojila do fo-
kusních skupin MPSV, kde komen-
tovala témata: Děti v  problémové 
situaci projevující se záškoláctvím 
a  Prevence a  včasná identifikace 
ohrožení dítěte ve  škole. Tato té-
mata bude zastupovat i na konfe-
renci v Praze.

Studuje na střední škole v Pardubi-
cích. Ve skupině mladých Lumos je 
aktivně zapojena od  dubna 2017. 
S fokusní skupinou projektu MPSV 
spolupracuje od  první poloviny 
roku 2018. Zabývá se tématem: Mi-
nimalizace dopadů rozvodové či 
rozchodové situace rodičů na děti.

Studuje Základní školu Svítání 
v  Pardubicích. Již čtvrtým rokem 
spolupracuje se skupinou mladých 
Lumos. V  rámci aktivit skupiny se 
účastnila několika národních a me-
zinárodních konferencí, kde obha-
jovala práva dětí a lepší podmínky 
pro pěstounské rodiny s  dětmi 
s postižením. Spolu s ostatními se-
beobhájci se zapojila do fokusních 
skupin projektu MPSV, kde komen-
tovala témata: Děti se specifický-
mi potřebami v oblasti duševního 
zdraví a  Práce s  biologickou rodi-
nou dítěte vyrůstajícího v náhrad-
ní rodinné péči.

Je studentkou třetího ročníku 
střední školy v  Pardubicích. Již 
čtvrtým rokem spolupracuje se 
skupinou mladých Lumos. V rámci 
aktivit skupiny se účastnila něko-
lika národních a  mezinárodních 
konferencí, kde obhajovala práva 
dětí a  lepší podmínky pro pěs-
tounské rodiny s  dětmi s  postiže-
ním. Spolu s ostatními sebeobhájci 
se zapojila do  fokusních skupin 
projektu MPSV, kde komentovala 
témata: Děti v problémové situaci 
projevující se záškoláctvím, Pre-
vence a  včasná identifikace ohro-
žení dítěte ve škole, Děti a mládež 
s rizikovými projevy chování, zejm. 
děti ve věku 12+, Děti se specific-
kými potřebami v  oblasti dušev-
ního zdraví a  Práce s  biologickou 
rodinou dítěte vyrůstajícího v  ná-
hradní rodinné péči.

Anna Murková Magdaléna Tichavská 

Eliška Petrusová

Veronika Peštová

Veronika Odvářková

Studuje obor Všeobecného strojí-
renství na  průmyslové škole v  Ko-
přivnici. Má zkušenost se životem 
v  dětském domově. Se skupinou 
mladých Lumos spolupracoval 
v  rámci fokusních skupin v  pro-
jektu MPSV. Témata, ke  kterým 
měl nejvíce co říci, byla: Prevence 
a  včasná identifikace ohrožení dí-
těte ve  škole a  Děti dlouhodobě 
umístěné v ústavní výchově.

Adam Zavacký

Studuje na  Masarykově univerzitě 
v Brně, fakultu Ekonomicko-správní. 
Již druhým rokem je členkou skupi-
ny mladých Lumos. Působila také 
jako členka studentských samo-
správ, a  to od  školní až po  národní 
úroveň – vždy podporovala myšlen-
ku participace mladých. Účastnila 
se fokusních skupin projektu MPSV, 
v  rámci kterých se zapojila do  dis-
kusí hlavně na  tato témata: Děti 
v  problémové situaci projevující se 
záškoláctvím a  Prevence a  včasná 
identifikace ohrožení dítěte ve škole.
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Mluvčí z partnerských organizací ze zahraničí 

Mariska je vedoucí výzkumnou pra-
covnicí. Pracuje v Nizozemské organi-
zaci pro aplikovaný vědecký výzkum 
na  Katedře dětského zdraví na TNO. 
Řídí program znalostí v rámci TNO za-
bývající se psychosociálními otázka-
mi zdravého, bezpečného, slibného 
a  šťastného vývoje dětí. Hlavní po-
zornost její práce je věnována rodin-
ným vztahům a  zdraví dětí. Hlavním 
předmětem její práce jsou děti z roz-
vedených nebo odloučených rodin, 
preventivní podpora rodiny, vztahy, 
zneužívání a zanedbávání dětí. Maris-
ka je projektovou vedoucí v  progra-
mu Děti v rámci projektu intervence 
při rozvodu určeného nizozemským 
dětem z rozvedených rodin.

Monique pracuje v  oddělení mar-
ketingu a  vývoje ve  středisku čin-
ností pro mladé lidi ve Stockholm 
Fryshuset, kde je zodpovědná 
za mezinárodní vztahy a poraden-
ství a  koordinaci pro globální fi-
nancování. Má zkušenosti v oblas-
tech vzdělávání, odborné přípravy 
a  mládeže. Od  roku 2014 se také 
aktivně podílí na  internacionaliza-
ci Fryshusetu prostřednictvím sítí 
a  projektů spolupráce, které jsou 
zaměřeny na  výchovu a  mládež.  
Po velkém přílivu uprchlíků v roce 
2015 zahájila evropský výzkumný 
projekt, aby zlepšila vzdělávání 
uprchlíků a mládeže hledající azyl 
v Evropě. 

Je profesí speciální pedagožka 
a sociální pracovnice. Nyní pracuje 
v bratislavské neziskové organizaci 
Spoločnosť priateľov detí z  det-
ských domovov Úsmev ako dar. 
Již třetím rokem působí také jako 
mentorka sociálních pracovníků 
a psychologů v rámci projektu DEI 
2, se zaměřením na  problematiku 
náhradní rodinné péče, výchov-
ných opatřeních atd. Je rovněž 
trenérkou programu PRIDE, jež se 
věnuje přípravě náhradních rodičů 
a osvojitelů.

Ellen je sociální pracovnicí a  pů-
sobí jako terapeutka. Pracuje jako 
ředitelka Praxe a  učení v  Pause 
– vytváření prostoru pro změnu 
ve Velké Británii. Má více než dva-
cetileté zkušenosti s prací s dětmi 
a  rodinami, včetně řízení služeb 
pro opatrované děti, základní 
ochranu dítěte a  rodiny účastnící 
se soudních řízení.  Dříve rovněž 
působila jako hlavní sociální pra-
covnice londýnské čtvrti Borough.

Maria je terapeutkou a  pracovnicí 
sociálního výzkumu. Pracuje jako 
certifikovaná specialistka na  terapii 
závislostí v nejstarší terapeutické ko-
munitě v Polsku – Centru léčby, tera-
pie a rehabilitace závislosti v organi-
zaci MONAR v  Głoskowě. Zaměřuje 
se na  léčbu závislosti na  psychoak-
tivních látkách. V  současné době je 
také studentkou posledního ročníku 
doktorského programu Pedagogic-
ké fakulty Varšavské univerzity, která 
provádí výzkumný projekt zaměřený 
na život po léčbě závislosti a její úspě-
chy, relapsy a předpoklady.

Holandsko:
Mariska Klein Veldermanová

Švédsko:
Monique Denkelaarová

Slovensko:
Mgr. Dana Pukancová

Velká Británie:
Ellen Marksová

Polsko:
Mgr. Maria Banaszaková

Wendy je sociální pracovnicí. Pracu-
je jako vedoucí projektu centra zna-
lostí dítěte a  rozvodu v  Haagském 
regionu. V minulosti pracovala jako 
probační úřednice při odvykací kúře 
a plánování péče o děti. Kromě toho 
pracuje v organizaci pro péči o mlá-
dež Schoolformaat, kde se ze své 
funkce pozorovatelky zneužívání 
a zanedbávání dětí zaměřuje na zá-
kladní vzdělání. Wendy byla také 
jednou z  prvních vedoucích skupi-
ny CODIP-NL. Byla úzce zapojena 
do  vývoje programu CODIP-NL pro 
batolata a  aktualizovala verzi pro 
6–8leté děti.

Wendy van Vlietová 
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Rosanna je poradkyní v  oblas-
ti znalostí a  hodnocení. Pracuje 
jako vedoucí v  oblasti znalostí 
a  hodnocení v  Pause – vytváření 
prostoru pro změnu ve Velké Bri-
tánii. Zaměřuje se na  práci s  lid-
mi a  údaji a  poskytuje informace 
o  postupu a  dopadech kampaně. 
Stará se o  zlepšení výsledků pro 
společensky zranitelné, přesně-
ji řečeno pro děti žijící na  okraji 
pozornosti, a  prosazuje společné 
přístupy k tomu, aby se tato hod-
nota změnila. Zastává také dob-
rovolnou funkci, která podporuje 
velmi talentovanou mládež žijící 
v pěstounské péči místních úřadů.

Kelly působí jako vedoucí v  Pau-
se v  Západním Sussexu.  Nejprve 
vystudovala mezinárodní vztahy 
a  rozvoj. Pracovala jako sociální 
pracovnice s  opatrovanými dětmi 
a v rámci soudních řízení, dále jako 
vedoucí praktikantka v  týmu pro 
adopci vyhledávající rodiny a  jako 
regionální týmová poradkyně. Jed-
ná se o úřední roli, která zahrnuje 
řízení adopčního týmu a  vedení 
procesu zajištění kvality všech 
plánů adopce před tím, než jsou 
schváleny kompetentními osoba-
mi, a rovněž účast na širším rozvoji 
služeb. Je nadšená a  odhodlaná 
zajistit služby místních úřadů pro 
každé dítě a jeho rodinu.

Velká Británie:
Rosanna Thomasoová

Kelly Wilkesová

Více o projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systémový rozvoj a podpora nástrojů 
sociálně-právní ochrany dětí najdete na www.pravonadetstvi.cz.


