ŽIVOTOPIS
Osobní údaje:
Jméno a příjmení - Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková
Datum narození - 27. 5. 1979
Bydliště - Máchova 6, 12000 Praha 2
Vzdělání:
2010, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: doktorské studium (dosud) - spoluřešitelka
výzkumného projektu - GAUK
2000 - 2007, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: magisterské studium speciální
pedagogiky
2004, Univerzita Groningen, Nizozemí: Program Socrates (semestrální studium - Human
Rights, Gender Studies, Special Education)
1989 - 1997, Gymnázium Most
Zaměstnání:
2015, únor, Ministerstvo práce a sociálních věcí: poradkyně ministryně
2010, březen, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: vrchní ředitelka sekce
speciálního vzdělávání ( 1.6. 2010 - nástup na rodičovskou dovolenou)
2009 - 2010, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: náměstkyně ministra (strategické
řízení; koncepční činnost v agendách - inkluzivní vzdělávání, institucionální výchova,
prevence rizikového chování; výchova k lidským právům; zahraniční spolupráce; dotační a
grantová politika - ESF, mediální komunikace)
2008 - 2009, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: ředitelka odboru rovných
příležitostí ve školství
2007 - 2008, Ministerstvo práce a sociálních věcí: odbor rodinné politiky - vedoucí oddělení
sociálně-právní ochrany dětí
2005 - 2007, Charita Česká republika: zástupkyně ředitelky celostátního projektu na pomoc
obětem domácího násilí a obchodování s lidmi
1998 - 2002, Jedličkův ústav a školy Praha: vychovatelka a vedoucí týmu (komplexní
rehabilitace osob s tělesným postižením)

Externí spolupráce:
2013, Univerzita Palackého Olomouc, Člověk v tísni, o.p.s. - Systémová podpora
inkluzivního vzdělávání - projektová supervize (dosud)
2013 - 2015, Ireas - Institut pro strukturální politiku, o.p.s. - Syndrom týraného a
zneužívaného dítěte - principy multidisciplinární spolupráce - odborná garance projektu
2012 - 2013, Evropská komise - Employment, Social Affairs and Inclusion DG - členství v
poradním orgánu Expert Group on Social Investment for Growth and Cohesion
2011, Úřad veřejného ochránce práv - externí spolupráce při šetření v zařízeních
institucionální péče a školských poradenských zařízeních - účast na státních kontrolách ČŠI
2011, Ministerstvo práce a sociálních věcí - spolupráce při sběru dat v rámci „Analýzy
zaměstnávání osob se zdravotním postižením“
2011, Sámovka, o.s. - centrum prevence a pomoci dětem žijícím mimo vlastní rodinu –
členství v redakční radě projektu na podporu procesu transformace systému péče o ohrožené
děti v ČR - „Čí je dítě?“ (dosud)
2010-2013, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb: víceletý národní
projekt „Podpora transformace sociálních služeb“ - členství v nezávislé monitorovací skupině
2010, Úřad vlády, Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách - vedení expertní
pracovní skupiny k agendě vzdělávání v rámci vytváření „Strategie boje se sociálním
vyloučením“
2009, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta - katedra speciální pedagogiky: vedení
odborných seminářů „Etika v pomáhajících profesích“, „Edukace etnických minorit“ (dosud)
2009 - 2010, Česká komora tlumočníků znakového jazyka: mezinárodní projekt „Eurosign
Interpreter“, členství v expertním panelu
Dobrovolnické aktivity:
2014, Sociální klinika, o.p.s.: terapeutické a koučovací služby pro klienty v sociálně tíživé
situaci (dosud)
2013, Vteřina poté, z.u.: konzultace, facilitace, supervize - tematika ochrany práv dětí žijících
mimo rodinu (dosud)
2013, PROUD, platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu - konzultační činnost (dosud)
2005, Liga lidských práv,o.s.: Centrum pro sociálně-právní ochranu dětí: sociální poradenství
2005, APLA,o.s.: koterapie při nácviku sociálních dovedností klientů s Autismem a s
Aspergerovým syndromem

2003, 2004, 2005, Člověk v tísni, o.p.s.: příprava a organizace lidsko-právního filmového
festivalu „Jeden svět“; participace na realizaci vzdělávacího projektu „Jeden svět na školách“
Členství v expertních platformách:
Vládní výbor pro práva dítěte - členka výboru
Vládní výbor pro prevenci domácího násilí - členka výboru
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s. - volné sdružení expertů a
neziskových organizací - předsedkyně společnosti
Asistence, o.p.s. - předsedkyně správní rady
Nová škola, o.p.s. - členka správní rady
Základní škola Londýnská, Praha 2 - členka školské rady - zástupkyně zřizovatele
Absolvované odborné kurzy, vzdělávací semináře, výcviky:
Český Institut biosyntézy: Sebezkušenostní terapeutický výcvik v Biosyntéze
(Praha 2013 - dosud)
Český Institut biosyntézy: Výcvik v somatickém koučování (Praha 2013)
Paramita: Prostor pro rozvoj s profesionální podporou: Komunikace s klientem aneb jak čelit
náročným situacím (Praha 2012)
ELAI: European Leadership and Academic Institut: „Pokročilé prezentační dovednosti“;
(Praha 2011)
Rytmus, o.s.: „Vytváření inkluzivního vzdělávacího prostředí“ (zahraniční seminář, Praha
2011)
Ministerstvo vnitra České republiky - Institut státní správy: „Osobnostní rozvoj a rozvoj
měkkých dovedností“; „Hodnotící rozhovory“; „Diplomatický protokol a společenská
etiketa“; „Rétorika“; (Praha 2009)
Institut systemické zkušenosti: Sebezkušenostní výcvik v systemické psychoterapii (Praha
2008 - 2012)
Reform - Resource Centre for Men - Norsko - Ulf Rikter Swendfen: „Gender projecting in
Scandinavia“ (mezinárodní kurz, Praha 2008)
Remedium,o.p.s.: „ Trauma“ (kurz práce s oběťmi po traumatické zkušenosti, Praha 2007)
Daphne - Program EU: „Principy terapie obětí sexuálního zneužívání“ (mezinárodní
výcvikový program, Praha, Polský Těšín, Drážďany 2007)
Poradna pro občanství a lidská práva, o.s.: „Úloha státní správy a nevládního sektoru v řešení
problematiky diskriminace“ (vzdělávací seminář, Praha 2005)

London Prague College: „Non-profit Sector“ (semestrální studium -The Strategies of
Managing Non-profit Organizations, The Principles of Leadership, The Historical
Background of Non-profit Organizations, Project Design, Praha 2004)
Univerzita Palackého Olomouc: „Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce“ (Olomouc
2004)
ASSA organization: „EU Development Policy“ (mezinárodní vzdělávací seminář, Berlín
2004)
Partners for Democratic Change: „Od konfliktu k toleranci“ (vzdělávací seminář, Praha 2003)
Institut pedagogicko-psychologického poradenství: „ Emoční inteligence“ (vzdělávací
seminář, Praha 2002)
Středisko pro výchovu k lidským právům UK: „Multikulturní výchova“ (dvousemestrální
kurz, Praha 2001-2002)
Studijní cesty:
Study visit - vzdělávací a sociální systém - ochrana práv dětí (Velká Británie, Lancester,
červen 2012)
Study visit - vzdělávací a sociální systém - ochrana práv dětí (Finsko - Helsinki / Švédsko Stockholm, listopad 2009)
Jazykové znalosti:
Aj - aktivně
Nj - pasivně

Kontakt: mobil: 777 563 533, e-mail: klara.laurencikova@cosiv.cz

