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Aspen Institute CE ocenil mladé začínající profesionálky.
Ocenění nově ponese jméno  Madeleine K. Albright

V návaznosti na události letošního roku, oznámilo vedení Aspen Institute CE změnu
názvu ceny, kterou uděluje mladým začínajícím profesionálům s mimořádnými
úspěchy již od roku 2019. Oficiální název ocenění, původně známé jako Aspen Central
Europe Leadership Award, tak nově ponese název Aspen CE Madeleine K. Albright
Leadership Award. Letos cenu získaly dvě laureátky, cenu převzaly z rukou Miloše
Vystrčila, předsedy Senátu Parlamentu České republiky, a Pavla Řeháka, předsedy
správní rady Aspen Institute CE.

„Velice nás těší, že od letošního roku ponese toto významné ocenění jméno bývalé
ministryně zahraničí Spojených států amerických Madeleine K. Albright, rodačky z
Prahy a velké podporovatelky Aspen CE, a že touto cenou budeme i nadále ctít její
celoživotní poslání vzdělávat a inspirovat mladé lidi, podporovat hodnotový
leadership a přispívat k růstu společnosti,“ uvedl Milan Vašina, výkonný ředitel
Aspen Institute CE.

Touto cenou každoročně Aspen Institute CE oceňuje představitele mladé generace,
kteří již na počátku své kariéry prokázali příkladný leadership, projevili mimořádný
potenciál inspirovat ostatní a dále pozitivně ovlivňují středoevropskou společnost.

Tímto oceněním chce také Institut podpořit samotné laureáty v jejich další kariéře,
aby i nadále byli motivovaní a inspirovaní k vedení založenému na hodnotách,
morálce a odvaze.

Letošní první oceněnou laureátkou je Jana Hlaváčová, advokátka pacientských práv
a spoluzakladatelka agendy pro zapojení pacientů na Ministerstvu zdravotnictví ČR,
která aktivně prosazuje demokratické principy a inovace ve veřejné politice. Poté, co
jí byla diagnostikována roztroušená skleróza ve věku 24 let, začala aktivně působit
jako dobrovolnice pro pacientské organizace na národní i mezinárodní úrovni. V roce
2016 nastoupila na Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby se věnovala agendě
pacientských organizací a roli pacienta ve zdravotnickém systému. S týmem
spoluzaložila novou jednotku, nastavila komplexní systém participace pacientů a
podpory pacientských organizací, aby zajistila, že se pacienti budou podílet na
utváření politik zdravotní péče. Během pandemie Covid-19 byla mezi dobrovolníky na
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ministerstvu, stala se součástí týmů nouzové reakce a především pracovala na
strategii očkování proti Covid-19. Krátce po ruské invazi na Ukrajinu koordinovala
vznik systému poskytování humanitární pomoci Ukrajině s léčivy. V současné době
pracuje jako prozatimní generální ředitelka Evropské platformy pro roztroušenou
sklerózu v Bruselu. Aspen Institute CE ocenil Janu Hlaváčovou její příkladný
hodnotový leadership a přispívání k vytváření lepšího světa prostřednictvím
inovativních politik, které mají pozitivní sociální dopad v lékařském sektoru, zejména
organizací zaměřených na pacienty, a svou aktivní podporou odpovědného občanství.

Druhou laureátkou je Zuzanna Krzątała. Prostřednictvím terénní práce s
Mezinárodním záchranným výborem v Jordánsku a na Lesbu se soustředila na
aktivity posilující postavení uprchlíků. Jako koordinátorka projektu v Humanity in
Action Poland vede vzdělávací mentorský program pro mladé aktivisty z Polska,
Ukrajiny, Německa a USA. Ve svém podcastu CALL TO ACTION! Zuzanna hovoří s
aktivisty o tom, jak nejlépe využít jejich zdroje a vyhnout se vyhoření. Uprostřed ruské
invaze na Ukrajinu v roce 2022 pomáhá uprchlíkům v Polsku tím, že hostí ukrajinskou
rodinu, zřizuje a provozuje centra pro ženy a děti a pro uprchlíky organizuje dopravu a
ubytování v zahraničí. Zuzanna je také projektovou manažerkou udržitelného rozvoje
ve Vogue Poland, kde je zodpovědná za každoroční Business Fashion Environment
Summit ve Varšavě.

Aspen Institute CE ocenil Zuzannu Krzatalu za její inspirativní a na hodnotách
založený leadership, který demonstruje empatickým bojem za lidská práva, svou
odvahou a podporou otevřené společnosti nejen v Polsku, ale po celém světě.

O Aspen Institute Central Europe
Aspen Institute Central Europe je nezávislá platforma, kde se mohou setkávat a jednat představitelé
politiky a byznysu, ale také osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy. Cílem institutu je rozvíjet
mezioborovou spolupráci a podporovat mladé středoevropské lídry z různých sektorů v jejich osobním
i profesním rozvoji.
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