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Daphne AHRENDT 

Eurofound, hlavní manažerka výzkumu 

Pracuje jako hlavní manažerka výzkumu v Eurofoundu, 

agentuře EU pro zlepšení životních a pracovních podmínek 

v Evropě. Do nadace Eurofound nastoupila v roce 2013. 

Od roku 2017 se Daphne podílí na poskytování znalostí pro 

zlepšení situace osob se zdravotním postižením. V roce 2021 

byla zodpovědná za studii, která zkoumá vývoj politik v členských státech EU 

podporujících začlenění osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce. 

 

Pietro Vittorio BARBIERI 

Místopředseda GR3 Organizace občanské společnosti 

a prezident Stálé skupiny pro práva zdravotně postižených, 

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) 

Aktivista v oblasti lidských práv. Předsedal italské zastřešující 

organizaci DPO, založil EDF, člen ad hoc výboru pro UNCRPD, 

hostující profesor na Padovské univerzitě a Katolické univerzitě 

v Miláně. Předsedal také italskému Fóru třetího sektoru, platformě neziskových 

organizací občanské společnosti, kterou zastupuje v EHSV. Předseda Centra 

nezávislého života v Římě. 

 

Virginia CARCEDO ILLERA 

Nadace Once, generální tajemnice Inserta Empleo pro 

vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením a zástupce ředitele pro vzdělávání, 

zaměstnanost a transformaci 

Vystudovala právo a management. V současné době zastává 

funkci generální tajemnice a generální ředitelky FSC Inserta, 

subjektu nadace ONCE pro vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Je odbornicí na řízení různorodosti, rovné příležitosti, třetí sektor a práva osob se 

zdravotním postižením. Účastnila se jako řečník mnoha konferencí, fór, seminářů a 



 

pracovních skupin týkajících se těchto pracovních skupin souvisejících s danou 

problematikou na národní i mezinárodní úrovni. 

 

John Patrick CLARKE 

Místopředseda Evropského fóra zdravotně postižených 

EDSA (Evropská asociace Downova syndromu) 

Přes 40 let hájí zájmy osob s Downovým syndromem a všech 

osob se zdravotním postižením. Zejména se zabývá podporou 

inkluzivního vzdělávání, zaměstnaností a dostupností zdravého 

a nezávislého života pro všechny osoby se zdravotním 

postižením. 

 

William COCKBURN 

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci, prozatímní výkonný ředitel 

William Cockburn pracuje v Evropské agentuře pro bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci od roku 1998, kde se zaměřuje na 

oblast koordinace výzkumu a nově vznikajících rizik. Od roku 

2012 vede oddělení prevence a výzkumu agentury EU-OSHA, 

které pro agenturu vytváří obsahovou náplň v oblasti BOZP, a v současné době je 

prozatímním výkonným ředitelem agentury. 

 

Jim CROWE 

Evropská asociace poskytovatelů služeb pro osoby se 

zdravotním postižením (EASPD), prezident 

Zkušený člen správní rady s prokazatelnou praxí v oblasti 

občanských a sociálních organizací. Zkušenosti v oblasti 

neziskových organizací, společenské odpovědnosti firem, 

sociálního podnikání, státní správy a sociálního bydlení. Silný profesionál v oblasti 

rozvoje podnikání s magisterským vzděláním zaměřeným na historii z University of 

Wales, Aberystwyth. 

 

Helena DALLI  

Komisařka pro rovnost, Evropská komise  

Socioložka. Do politiky vstoupila jako členka labouristické strany 

Malty. Opakovaně byla zvolena poslankyní. Zastávala 

ministerské pozice v několika vládách. V roce 2019 byla 

jmenována evropskou komisařkou pro rovnost. 

 



 

Geneviève DARRIEUSSECQ  

Juniorní ministryně pověřená záležitostmi osob se 

zdravotním postižením, Ministerstvo solidarity, 

autonomie a osob se zdravotním postižením, Francie  

Je lékařkou a členkou Demokratického hnutí (MoDem). DO 

současné pozice byla jmenována v roce 2022. Předtím 

zastávala funkci starostky města Mont-de-Marsan a státní 

tajemnice na Ministerstvu ozbrojených sil.   

 

Ignacio DORESTE HERNÁNDEZ 

Evropská odborová konfederace (ETUC), hlavní 

poradce 

Je poradcem ETUC pro oblast trhu práce a zaměstnanosti, 

samostatné výdělečné činnosti, atypické práce a ekonomiky 

platforem, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a organizování pracovníků. Vystudoval psychologii a získal 

magisterské tituly v oborech řízení lidských zdrojů, mezinárodní pomoc a spolupráce 

pro rozvoj a klinická psychologie. V Evropské odborové konfederaci pracuje od roku 

2013. Ve španělském odborovém hnutí se angažuje od roku 2009. 

 

Zuzana DUDÁKOVÁ 

Modrý domeček, s.r.o., jednatelka 

Zakladatelka a jednatelka sociálního podniku Modrý domeček, 

s.r.o., předsedkyně představenstva spolku Náruč, který 

pomáhá a podporuje osoby s duševním onemocněním, 

konzultantka a lektorka MPSV v oblasti sociálního podnikání a 

členka kontrolní komise správní rady TESSEA. 

 

Cynthia M. HARRISON 

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání 

(CEDEFOP), Asistentka pro politiku 

V současné době řídí projekt celoživotního poradenství 

v Evropském středisku pro rozvoj odborného vzdělávání 

Cedefop a úzce spolupracuje s týmem odborníků na ověřování 

informálního a neformálního učení a financování vzdělávání 

dospělých na Oddělení pro vzdělávání a zaměstnatelnost. Její 

role zahrnuje koordinaci sítě CareersNet, sítě nezávislých odborníků Cedefopu v oblasti 

celoživotního poradenství a kariérního vzdělávání, a také řízení souvisejícího projektu 

Soupis systémů a postupů celoživotního poradenství. 

 



 

Teresa HORNUNG 

BDA Konfederace německých zaměstnavatelských 

svazů, hlavní poradce 

Teresa nastoupila do oddělení BDA pro záležitosti EU v roce 

2018. Od té doby je zodpovědná za politiku EU v oblasti trhu 

práce, migrace, vzdělávání a odborné přípravy a také za 

budoucnost práce a digitalizaci. BDA je ústředním 

podnikatelským svazem organizujícím zájmy celé německé ekonomiky v oblasti sociální 

a hospodářské politiky a členem BusinessEurope. 

 

Katarina IVANKOVIĆ KNEŽEVIĆ 

Ředitelka odboru sociálních práv a sociálního 

začleňování na Generálním ředitelství  

pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, 

Evropská komise   

Její oblastí činnosti je modernizace systémů sociální ochrany  

a širší sociální politiky podporující sociální začlenění a začlenění 

na trhu práce prostřednictvím Evropského pilíře sociálních práv 

a dalších sociálních politik EU. Působila jako státní tajemnice na Ministerstvu práce a 

důchodového systému Chorvatska, kde byla zodpovědná za ESF a další nástroje EU 

pro rozvoj lidských zdrojů. Specializovala se na lidská práva, rovnost žen a mužů, 

sociální politiku a zaměstnanost, zejména politiku trhu práce. 

 

Justina JAKŠTINĖ 

Náměstkyně ministra, Ministerstvo sociálního 

zabezpečení a práce Litevské republiky  

Do jejího portfolia jako náměstkyně ministra patří politika 

v oblasti zdravotního postižení, integrační politika pro 

znevýhodněné a zranitelné skupiny a mládež, migrační 

a azylová politika, nelegální migrační krize z Běloruska, humanitární pomoc, 

horizontální politiky EU (antidiskriminace a rovné příležitosti pro všechny), demografie 

a řízení populačních změn a řízení fondů a programů EU. Dříve pracovala jako vedoucí 

skupiny strategického plánování v Centrální agentuře pro řízení projektů při 

Ministerstvu financí a také jako expertka na sociální politiku (TAIEX) v Evropské komisi. 

 

Marian JUREČKA 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí 

Dlouhá léta se věnoval zemědělství, v letech 2014-2017 byl také 

ministrem zemědělství. Opakovaně byl zvolen do krajského 

zastupitelstva Olomouckého kraje a do Parlamentu ČR. V roce 

2020 se stal předsedou strany KDU-ČSL. Po parlamentních 



 

volbách v roce 2021 byl jmenován do své současné funkce. Dlouhodobě se věnuje 

charitativní činnosti. Od roku 2017 je členem Rady Charity Olomouc. 

 

Anne KARJALAINEN 

Předsedkyně Komise pro sociální politiku, vzdělávání, 

zaměstnanost a kulturu (SEDEC) při Evropském výboru 

regionů,   

Členkou Evropského výboru region je od roku 2009, působí i 

v dalších evropských výborech. Od roku 1993 je i členkou 

zastupitelstva města Kerava a od roku 2021 mu i předsedá. 

Vystudovala matematiku, pracovala jako učitelka a zastávala různé vedoucí pozice ve 

vzdělávacím sektoru. 

 

Jakub KNĚZŮ 

Etincelle, o.s., zakladatel a ředitel 

Po studiích masové komunikace v Praze a v Paříži deset let 

pracoval v České televizi. Díky této práci se dostal k oblasti 

podpory lidí s postižením. Vytvořil s kolegy organizaci, která už 

přes 15 let podporuje lidi s hendikepem. Aktuálně jich 

zaměstnává přes 200. Získal ocenění EY Společensky 

prospěšný podnikatel roku 2018 a další. 

 

Simon MALJEVAC  

Státní tajemník, Ministerstvo práce, rodiny, sociálních 

věcí a rovných příležitostí, Slovinsko  

Simon Maljevac je sociolog. Deset let vedl agenturu 

komunikačního inženýrství Directa a Společnost informačního 

centra Legebitra, která se stala největší nevládní organizací 

LGBT ve Slovinsku. S vládními institucemi pracoval na 

výzkumných, preventivních a aktivačních projektech. Zastupoval Slovinsko ve skupině 

EU Network v mezinárodní organizaci ILGA Europe, předsedal mezinárodní 

mládežnické organizaci IGLYO. Od roku 2018 je generálním tajemníkem politické 

strany Levice. 

 

Caroline MANCEL 

Actiris, Zástupkyně generální ředitelky 

Caroline Mancel má rozsáhlé odborné zkušenosti v oblasti 

výzkumu, zaměstnanosti a sociálních věcí v regionu hlavního 

města Bruselu a na evropské úrovni, neboť pracovala na 

Stálém zastoupení Belgie při EU. Do bruselské veřejné služby 



 

zaměstnanosti Actiris nastoupila v roce 2014 a v březnu 2016 byla jmenována 

zástupkyní generální ředitelky. 

 

Laura MARCHETTI 

Mental Health Europe (MHE), manažerka politik 

Je držitelkou dvojího magisterského titulu v oboru evropských 

studií. Před nástupem do MHE v roce 2017 pracovala pro různé 

bruselské nevládní organizace a spolupracovala s různými 

institucemi EU a mezinárodními agenturami. Při této práci se 

zaměřovala na práva osob se zdravotním postižením, deinstitucionalizaci, hospodářská 

a sociální práva, včetně práva na práci a začlenění na trhu práce, a také na zdraví a 

bezpečnost na pracovišti. V MHE Laura řídí platformu v oblasti sociální politiky a 

koordinuje práci týmu pro politiku a prosazování zájmů, aby zajistila dosažení 

strategických cílů. 

 

Radka MAXOVÁ 

Poslankyně Evropského parlamentu 

Radka Maxová je od 2. července 2019 poslankyní Evropského 

parlamentu. V současné době je jako „nezávislá“ ve frakci 

Progresivní aliance socialistů a demokratů. Věnuje se 

především tématům práv osob se zdravotním postižením, 

duševního zdraví, práv LGBTIQ+, rovných příležitostí a 

sociálního zabezpečení související s volným pohybem. 

 

Alejandro MOLEDO 

Evropské fórum zdravotně postižených, zástupce 

ředitele a vedoucí oddělení politik 

Má vášnivý zájem o lidská práva osob se zdravotním 

postižením, záležitosti EU, přístupnost a tvorbu politik. 

Koordinuje politický tým EDF. Nic o nás bez nás. 

 

Jan MOUDRÝ 

Asociace sociálního zemědělství, předseda 

Vedle působení na zemědělské a technologické fakultě 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde se věnuje 

udržitelným systémům hospodaření, včetně sociálního 

zemědělství, působí jako předseda rady Asociace sociálního 

zemědělství z. s. a člen Pracovní komise pro sociální 

zemědělství na Ministerstvu zemědělství. 

 



 

Antonín NEKVINDA 

Sdružení Neratov, z.s., výkonný a finanční manažer 

Od roku 2010 působí v sociálním podniku Sdružení Neratov, z.s. 

(založeno 1992) jako COO. Spolek zaměstnává 250 lidí, z toho 

180 s postižením. Sdružení provozuje sociální služby a ty 

podporuje svojí rozsáhlou hospodářskou činností. Po kariéře 

v pojišťovnictví v roce 2010 založil vlastní makléřskou 

společnost JNP Finance a.s. Od roku 2011 je CEO spolku PONS 21, z.s., který postavil 

školu pro chudé děti v Indii pro 500 dětí a dále ji podporuje. V roce 2011 založil sociální 

podnik Anpora, s.r.o. v Brně, který zaměstnává 40 lidí s postižením a jeho hlavní 

pracovní činností jsou kompletační práce. 

 

José OLIVEIRA 

Zástupce členů Evropské platformy pro rehabilitaci 

Odborník na pracovní rehabilitaci a reintegraci odpovědný za 

rozvoj podpory zaměstnavatelů v oblasti řízení zdravotního 

postižení. Zkušenosti s posuzováním pracovní schopnosti 

uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením a s analýzou 

pracovních míst odůvodňující úpravy na pracovišti a asistenční 

výrobky. 

 

Ruth PASERMAN 

Ředitelka pro fondy, programování a implementaci (GŘ 

pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování), 

Evropská komise  

Je ekonomkou, do Komise nastoupila v roce 1993. Od té doby 

pracovala v: Eurostatu, GŘ pro zaměstnanost a sociální věci, 

GŘ pro hospodářskou soutěž, GŘ pro podnikání a průmysl. Byla také členkou kabinetu 

místopředsedy Tajaniho, místopředsedy EK Dombrovskise a zástupkyní vedoucího 

kabinetu komisařky Thyssen. Svou současnou funkci zastává od listopadu 2020. 

Je zodpovědná za legislativu, tvorbu politik a koordinaci implementace fondů 

spravovaných GŘ (ESF+, EGF, Invest EU social window), jakož i za sociální ekonomiku 

a lepší právní úpravu. 

 

Spiros PROTOPSALTIS 

První místopředseda Evropské sítě veřejných služeb 

zaměstnanosti (DYPA) 

Dříve působil jako docent na George Mason University a ředitel 

Ed Policy Forward. Během Obamovy vlády působil jako 

zástupce náměstka ministra pro vysokoškolské vzdělávání 

a finanční pomoc studentům na americkém ministerstvu školství, dále jako hlavní 

poradce pro vysokoškolské vzdělávání předsedy senátního výboru pro zdravotnictví, 



 

vzdělávání, práci a důchody a hlavní politický poradce kongresmana Polise z Colorada. 

Získal doktorát na University of Colorado v Denveru, magisterský titul na New School 

University a bakalářský titul summa cum laude na Northeastern University. 

 

Karel RYCHTÁŘ 

TESSEA ČR, ředitel 

Praxe v oblasti sociálního podnikání se zaměřením na 

zaměstnávání OZP v družstevních podmínkách od roku 1985. 

Účast a zapojení do evropských projektů od roku 2001. 

Dlouholetý ředitel odboru na SČMVD Praha (2000 - 2020), 

místopředseda AZZP ČR a člen Vládního výboru pro osoby se 

zdravotním postižením (dosud).  

 

Martina ŠTĚPÁNKOVÁ 

Náměstkyně ministra práce a sociálních věcí, ČR 

Náměstkyní je od roku 2019 a má na starosti evropské fondy  

a mezinárodní spolupráci. Po ukončení studia práv nastoupila 

do odboru lidských práv Úřadu vlády. V letech  

2006-2014 působila v nevládním sektoru. V roce 2014 byla 

jmenována ředitelkou sekce lidských práv a následně 

náměstkyní ministra pro lidská práva, rovné příležitosti  

a legislativu při Úřadu vlády. Od června 2018 do března 2019 

byla vládní zmocněnkyní pro lidská práva. 

 

Zdena ŠTĚPÁNKOVÁ 

Nadační fond na podporu zaměstnávání OZP, 

předsedkyně správní rady 

V nadačním fondu se věnuje hlavně projektům, které usnadňují 

zdravotně postiženým vstup na otevřený trh práce. Nadační 

fond je nevládní organizace, která si peníze vydělává osvětou, 

vzděláváním v oblasti zaměstnávání OZP a prodejem a 

propagací výrobků z chráněných dílen a má i granty na tvorbu našich projektů. Jedním 

z posledních je Pracovní tržiště, kde propojuje hendikepované budoucí zaměstnance 

se zaměstnavateli hlavně z komerčního trhu práce. 


