
HODNOTICÍ KOMISE 1 - zaměření Občanská participace

Petr Klápště
Dlouhodobě se zabývá využitím ekosystémových služeb a zapojováním veřejnosti v urbanismu. Působí v
organizaci Junák - český skaut, kde je zapojen do tvorby výchovného programu a garantuje klíčové
kompetence v oblasti environmentální výchovy a výchovy k občanství. Tématy participace a facilitace se
zabývá více než 15 let.

Anna Šlechtová
Působí jako odborná garantka programu Patronáty ve Skautském institutu. Stojí za rozjezdem
komunitního projektu sdílených kol v Českých Budějovicích. Má řadu zkušeností s účasti na
participativních projektech.

David Murphy
Vystudoval politologii na Radford University v USA a evropská studia na univerzitě v belgických
Antverpách. Pochází ze Spojených států amerických, do České republiky se přestěhoval krátce po
sametové revoluci. Má 25 let zkušeností v neziskovém sektoru ve střední Evropě se zaměřením na rozvoj
občanské společnosti a životní prostředí. V současné době je Head of Strategy and Development v
International Sustainable Finance Centre.

Kateřina Ptáčková
Specializuje se na problematiku tvorby veřejných politik a účast veřejnosti na rozhodovacích
procesech. Působila na pozici ředitelky Zeleného kruhu, asociace ekologických nevládních organizací.
V současné době se věnuje aplikovanému sociologickému výzkumu, působí ve Výboru dobré vůle –
Nadaci Olgy Havlové a v Transitions On-line.

Kateřina Nováková
V neziskovém sektoru se pohybuje 19 let. Věnuje se komunitnímu rozvoji a občanské participaci. V
Nadaci VIA a později v Nadaci OSF působila jako konzultantka v projektech zapojování veřejnosti do
rozhodování, manažerka programů komunitního rozvoje a facilitátorka veřejných setkání. Aktuálně
pracuje v Technologické agentuře ČR.

Lukáš Hejna (pouze v komisi na matchingové granty)

Vedoucí fundraisingu v Nadaci Via, kde se stará o major donors a spolupráci s firemními partnery.
Dlouhodobě se věnuje online dárcovství jako konzultant a lektor, 7 let stál za největší online
dárcovskou platformou v ČR – Darujme.cz, do které pod křídly Nadace Via tak trochu i nadále "fušuje".
O svém oblíbeném vztahovém individuálním fundraisingu říká: "Na fundraisingu mě baví především
lidé a vztahy. Dar vnímám jako projev velké důvěry a mám radost, když se společnými silami daří
měnit svět v místo, kde se dobře žije!"
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https://www.nadacevia.cz/
https://www.darujme.cz/


HODNOTICÍ KOMISE 2 - zaměření Advokační a watchdogové aktivity

Petr Machálek
V minulosti působil jako ředitel Hnutí DUHA, spoluzaložil a vedl koalici Za snadné dárcovství. Od roku 2013
působí jako facilitátor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace. Soustředí se na
témata spojená s plánování a vedením občanských advokačních kampaní, fundraisingem nebo
organizačním rozvojem.

Lenka Simerská
Socioložka a genderová expertka. V neziskovém sektoru se pohybuje od konce 90. let, zabývá se
mimo jiné problematikou místního a regionálního rozvoje. Zaměřuje se na oblast zpracování výzkumů,
analýz, evaluací, auditů, metodik a poradenství pro byznys, neziskový sektor, i veřejnou sféru v ČR i v
zahraničí. Aktuálně působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Vojtěch Prokeš
Aktuálně působí jako ředitel výzkumu v Behavio Labs, kde se zabývá výzkumnými projekty v oblasti
brandu, kampaní, analýzy trhu, veřejného mínění a participace. Zaměřuje se zejména na oblast
korupce a sociální důvěry. Má dlouholeté zkušenosti z výzkumné činnosti a projektového
managementu i z neziskového sektoru.

Michal Tošovský
V minulosti působil jako manažer Fondu Otakara Motejla, kde se věnoval prosazování otevřených dat
ve veřejné správě a propagaci jejich opětovného využití. Spoluzakládal komunitní projekt Přístav
18600 pro pražskou čtvrť Karlín. V současné době pracuje jako kurátor Pražské tržnice.

Radka Pudilová
Má více než 5 let zkušeností v oblasti grantového managementu, se zaměřením především na
posilování kapacit organizací a inovace. Její primární doménou je rozvojová spolupráce, vzdělávání a
spolupráce napříč občanskou společností a budování kapacit pro obranu proti anti-demokratickým
tendencím ve veřejném prostoru. Aktuálně působí v United World Colleges.

Štěpán Drahokoupil
V současné době působí jako koordinátor Advokačního fóra a expert na advokační práci v Nadaci
OSF. Dříve zde měl na starosti práci na systémových změnách v inkluzivním vzdělávání, které
prosazoval směrem k českým veřejným i mezinárodním institucím a organizacím.
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HODNOTICÍ KOMISE 3 - zaměření Zmocnění znevýhodněných skupin

Jiří Kubala
Aktuálně působí jako advokát ve Frýdku-Místku a dále ve spolku Junák - český skaut. Právní poradenství a
advokátní služby poskytuje znevýhodněným osobám, v rámci běžné praxe i při aktivitách pro bono,
například ve spolupráci s obecním úřadem v malé obci u Frýdku-Místku.

Jarmila Neumannová
Manažerka v oblasti sociálních a zdravotních služeb, budování kapacit, komunikace a fundraisingu.
Spolupracuje na projektech podporujících snižování nerovností/rovný přístup s ohledem na zranitelné
skupiny: standardy kvality sociálních služeb, podpora zdraví pro osoby ohrožené chudobou. Angažuje
se v agendách prosazujících moderní trendy s ohledem na důstojnost a volbu klientů v každé životní
situaci: paliativní péče, psychiatrická a krizová péče, uprchlíci ad.

Vojtěch Sedláček
Podnikatel, zakladatel dvou společností, které vytvářejí pracovní a podnikatelské příležitosti pro osoby
se zdravotním znevýhodněním. Je signatářem Charty 77, na počátku 90. let zastával řadu veřejných
funkcí. Angažuje se v řešení problematiky bezdomovectví a sociálně udržitelného bydlení. V roce 2006
se stal Sociálním podnikatelem roku.

Markéta Pěchoučková
Aktuálně působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde usiluje o efektivnější fungování veřejné
správy a veřejných služeb a podporuje evidence-based rozhodování. Zaměřuje se na sledování a
měření sociálního dopadu. Má zkušenosti ze státní správy, včetně Evropské komise.

Martina Horváthová
V neziskovém sektoru se pohybuje 17 let. Zaměřuje se především na projekty zaměřené na zmocnění
romských žen pro práci v komunitách, podporu vstupu romských studentů na střední a vysoké školy a
mladých aktivních Romů v oblasti leadershipu. Působila v Radě vlády pro záležitosti romské menšiny.
Aktuálně pracuje v programu Erasmus+ mládež v Domě zahraniční spolupráce. Zde také zastává post
odborné referentky pro projekty mobilit mládeže.

Lucie Plešková
Aktuálně působí jako programová manažerka v Nadaci OSF. Zaměřuje se na oblast společného
vzdělávání, včasné péče, advokační podpory organizacím občanské společnosti či nezávislé mediální
scény. Má více než 15 let zkušeností s prací s dětmi s různým druhem znevýhodnění a jejich rodinami
ze vzdělávacího, zdravotního i neziskového sektoru.
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HODNOTICÍ KOMISE 4 - zaměření Občanské vzdělávání a mediální gramotnost

Jan Kurka
Dlouhodobě se věnoval rozvoji neziskových organizací a působil v oblasti mediální gramotnosti. V
současné době rozvíjí a vede klimatickou nadaci Green Foundation. Zabývá se mimo jiné
společenským dopadem firem a institucí s důrazem na přechod k udržitelnosti.

Jakub Horák
Marketingový expert na politickou komunikaci a digitální konzultant. Je autorem stovek úspěšných
komunikačních strategií pro přední české i mezinárodní společnosti, jak v komerčním, tak i v
neziskovém sektoru.

Kateřina Březinová
V minulosti založila Multikulturní centrum v Praze, působila jako expertní spolupracovnice DG EAC
(Education, Youth, Sport and Culture). Zabývá se mezinárodními vztahy, otázkami migrace a občanství
se zvláštním zaměřením na USA a Latinskou Ameriku. V současnosti vede Ibero-americké centrum
Metropolitní univerzity Praha.

Andrea Semancová
Dlouhodobě se pohybuje v neziskovém sektoru se zaměřením na výchovu a vzdělávání. Více než 15
let pracuje ve Fulbrightově komisi, kde se věnuje posilování občanské společnosti a spolupráci s
neziskovým sektorem a se středními školami.

Linda Sokačová
Více než 10 let pracovala v organizaci Gender Studies. Zabývá se zpracováním výzkumů a analýz,
mimo jiné pro EU Fundamental Rights Agency. Zaměřuje se na advocacy aktivity a prosazování
opatření z oblasti sociálního bydlení, digitální gramotnosti, sociálního začleňování a sociálně-právní
ochrany dětí. Aktuálně působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Marie Wichterlová
V neziskovém sektoru působí přes 20 let (Člověk v tísni, Nadační fond Českého rozhlasu ad.). Vedla
projekty týkající se pracovní migrace v mezivládní organizaci IOM Praha. Jako konzultantka
komunikačních strategií spolupracuje s řadou neziskových organizací. Aktuálně pracuje v Nadačním
fondu nezávislé žurnalistiky.
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HODNOTICÍ KOMISE 5 - zaměření Posilování neziskových organizací

Jiří Bárta
Více než 20 let působil jako ředitel Nadace Via. Řízení neziskových organizací vystudoval na Carnegie
Mellon University v Pittsburghu. Zaměřuje se na oblast komunitní a občanské participace a rozvoj
filantropie. V Nadaci VIA se aktuálně věnuje oblasti fundraisingu.

Kateřina Kotasová
V neziskovém sektoru se pohybuje přes 15 let. V minulosti pracovala v Nadaci rozvoje občanské
společnosti. 5 let pracovala na rozvoji programů v Nadačním fondu Avast. Aktuálně působí jako
manažerka Abakusu - nadačního fondu zakladatelů Avastu se zaměřením na rozvoj organizací
posilujících rodiny s dětmi s postižením a paliativní péči v ČR.

Ladislav Pelcl
V prostředí neziskového sektoru se pohybuje téměř 20 let. Na místní i celostátní úrovni se podílel na
řízení organizace Junák – český skaut. Ze skautského prostředí si z místní úrovně přináší také
zkušenosti s fundraisingem malé neziskové organizace a tématem dotačních programů z pohledu
příjemce a dárce. Pracuje jako IT konzultant v oblasti IoT a Smart Meteringu.

Lenka Marečková
V neziskovém sektoru působí více než 10 let, zejména v nadační oblasti na pozicích souvisejících s
marketingem, fundraisingem a PR. V současné době pracuje jako manažerka komunikace s dárci v
Nadaci OSF a Nadačním fondu Eduzměna.

Kateřina Nováková
V neziskovém sektoru se pohybuje 19 let. Věnuje se komunitnímu rozvoji a občanské participaci. V
Nadaci VIA a později v Nadaci OSF působila jako konzultantka v projektech zapojování veřejnosti do
rozhodování, manažerka programů komunitního rozvoje a facilitátorka veřejných setkání. Aktuálně
pracuje v Technologické agentuře ČR.
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