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Stručný životopis: 
 

Od roku 1993 se věnuje pomoci lidem v tíživých životních situacích a hájí práva těch, kteří to 
nejvíce potřebují. Nejdříve se zabývala pomocí matkám s dětmi v tísni, vypracovala její 
koncepci a v rámci Oblastní charity Brno spoluzaložila a 7 let vedla jeden z prvních domovů 
zabývajících se touto problematikou – Domov svaté Markéty. Podle této koncepce bylo 
zřízeno mnoho domovů pro matky s dětmi, a to nejen charitních (jejichž byla odbornou 
garantkou ve vztahu k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR), ale také zřízených jinými 
subjekty (dalších 7 let vedla další domov). Iniciovala vytvoření odborného kolegia pro matky 
s dětmi v tísni v Charitě ČR, předsedala také celorepublikovému odbornému kolegiu 
charitních poraden (5 let vedla charitní poradnu a byla jako manažerka kvality služeb 
pověřena zastupováním ředitele Oblastní charity v Hodoníně). Zkušenosti se sociální prací 
v obcích získala přitom jako členka týmu komunitního plánování. Spolupracovala se 
Sdružením azylových domů v ČR při hodnocení kvality jejich služeb. V posledních letech 
pracuje jako sociální analytička a koordinátorka pro sociální oblast v Charitě ČR 

Po maturitě na středním odborném učilišti oděvnickém pracovala nejprve jako dámská 
krejčová, po rekvalifikaci jako účetní, později byla vedoucí obchodního úseku oděvní firmy. Při 
zaměstnání v Diecézní charitě Brno si doplnila odborné vzdělání studiem bakalářského oboru 
charitativní a sociální práce na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, magisterského oboru 



sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a oboru 
management – řízení lidských zdrojů v Institutu mezioborových studií v Brně. Poté 
absolvovala roční vzdělávání externího odborníka – inspektora kvality poskytovaných 
sociálních služeb a získala příslušné osvědčení. Externě vedla řadu bakalářských diplomových 
prací studentů pedagogicky zaměřených fakult v Hradci Králové, Zlíně a Brně, pedagogicky 
spolupracovala také s Vyšší odbornou školou sociální v Brně. Je členkou Monitorovacího 
výboru Operačního programu Zaměstnanost. Každoročně se za ČR podílí  na vypracování 
Stínové zprávy k vyhodnocení naplňování strategie 2020 v oblasti potírání chudoby a 
nezaměstnanosti, která je Charitou Evropa předávána komisařce EU pro sociální věci a 
začleňování. Dlouhodobě pracuje také jako nezávislá inspektorka sociální služeb. Je členkou 
Komise pro sociální začleňování MPSV, účastní se za nevládní organizace zasedání pracovních 
týmů Rady hospodářské a sociální dohody ČR. 

Od roku 2014 je pověřena zastupováním Charity ČR v EAPN ČR, v roce 2015 byla zvolena 
členkou Výkonného výboru EAPN ČR. Od roku 2016 je delegátkou EAPN ČR na Výroční valné 
hromadě celoevropské EAPN a účastní se Pracovní skupiny pro budování kapacity sítě EAPN. 

 


