BLOK EXPERTŮ 2015/2016
V roce 2015 Blok expertů navštívili:
Veronika Bačová vystudovala Genderové studia na Univerzitě Karlově v Praze a v
současnosti se angažuje v oblastech občanského práva, lidských práv a politice. V letech 2009 až 2015 pracovala ve Fairtrade Česká republika a Slovensko, kde zastávala
pozici vedoucí sekretariátu a jako PR manažerka. V současnosti je projektovou koordinátorkou Ekumenické akademie, kde má na starosti koordinaci projektu Global
Fairness zaměřený na fairtradové školy a veřejné instituce.
Monika Šikulová působí dlouhodobě v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce. V
rámci své odborné praxe se zaměřuje zejména na projekty v Etiopii, Barmě, Jižním
Kavkazu a Mongolsku. Podílela se jako dobrovolník OSN (UNV) na projektu
v Mongolsku a byla projektovou koordinátorkou projektů ADRA v Etiopii. Monika již
několik let pracuje v Člověku v tísni jako Desk Officer pro Jižní Kavkaz a Mongolsko
a v současnosti v té samé organizaci působí jako vedoucí mise v Barmě.
Inka Píbilová pracuje jako konzultantka v oblasti evaluací, efektivnosti a rozvoje organizací. Působí také v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, vzdělávání a osvětě.
V rámci své 14 leté odborné praxe se zaměřuje na pomoc nevládním organizacím, sociálním podnikům i státní správě realizovat rozvojové, sociální a vzdělávací projekty
nejen v Evropě, ale i Asii a Africe. Mezi klienty, pro které Inka pracovala, patří například Člověk v tísni, Intermón Oxfam, Adra Česká republika, Multikulturní centrum
Praha a Centrum narovinu . Je členkou správní rady České evaluační společnosti a mezinárodní asociace evaluátorů IDEAS.
Tereza Weissová vystudovala obor Sustainable Rural Development in the Tropics and
Subtropics na Fakultě tropického zemědělství, kde se zabývala optimalizací surovinové skladby a způsoby zakládání kompostu. V současnosti je projektovou koordinátorkou pro potravinovou bezpečnost v analytickém centru Glopolis, kde koordinuje například festival dokumentárních filmů o jídle „Země na talíři“. Několik let pracovala
také jako koordinátorka projektů ZOO Praha v Mongolsku.
Hynek Ciboch vystudoval Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics na Fakultě tropického zemědělství, kde se angažoval zejména v oblasti zemědělských technologií v tropických oblastech a pracoval na rozvojových projektech
v Angole a Gruzii. V současnosti je zástupcem ředitele a vedoucím teritoriálního a
formulačního oddělení v České rozvojové agentuře.

