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Klára Gasserová
Jmenuju se Klára a jsem máma tří malých dobrodružek ve věku 9, 7 
a 3 roky. Společně s nimi, manželem, psem Diegem, křečkem, morčetem 
a kocourem bydlím v domku �na Litoměřicku. Je nás hodně, a tak tu 
panuje čilý ruch, ale hlavně radost. 

Pracuju jako dluhová poradkyně pro neziskovou organizaci Člověk v tísni 
a tahle práce mě moc baví. Setkávám se při ní s celou řadou lidí – a každý 
z nich přichází se svým jedinečným životním příběhem. Ve volném čase 
ráda relaxuju v přírodě, běhám, otužuju se, cvičím jógu, jezdím na kole, 
miluju cestování a objevování. 

Každý z nás je originálním strůjcem svého života a je jen na nás, jak 
využijeme příležitosti. Rozhodování ale bývá někdy obtížné, a proto je fajn 
mít svůj příběh a starosti  s kým sdílet. Umím naslouchat.

Alan Djurovič
Jmenuju se Alan a poslední tři roky pracuju pro organizaci Člověk v tísni 
jako dluhový poradce. Pomáhám lidem řešit jejich problémy, aby mohli 
klidněji žít a nebát se, co přijde zítra. Myslím, že tahle práce má velký 
smysl, a proto ji mám rád a baví mě. Pořádám taky workshopy finanční 
gramotnosti pro základní školy a už skoro 10 let jezdím jako oddílový 
vedoucí �na dětské tábory.
 
Žiju v Ústí nad Labem, kde mi dělá společnost moje kočka. Z koníčků 
mám nejradši cestování a bojové sporty. V minulosti jsem chodil �na 
karate a box, v současnosti trénuju krav maga. Jako divák sleduju i další 
sporty, třeba Moto GP, basket, hokej nebo MMA. Kdyby ale měl říct, co je 
v životě mojí největší inspirací  a zároveň můj zdroj energie, byla by to 
určitě hudba.

Život občas přináší situace, na které by nikdo neměl být sám. Proto se 
na mě můžeš kdykoli obrátit a společně to „pořešíme“.

videopozdrav

videopozdrav

https://youtu.be/63yWynfl9Sc
https://youtu.be/USkvCfAfkyw


Ladislava Kubišová
Jmenuju se Laďka a v organizaci Člověk v tísni pracuju dva roky. 
V neziskovkách jsem začínala na pozici administrativní pracovnice 
a fundraiserky. Časem jsem se začala orientovat v dluhové problematice 
a zjistila jsem, že mě tahle práce moc baví. Teď už se dluhovému 
poradenství věnuju šest let. Jsem ráda v kontaktu s lidmi a mám radost, 
když můžu někomu pomoct. Baví mě se učit, a proto v současné studuju 
vysokou školu. Žiju v Jeseníku a s partnerem máme celkem pět dětí.
 
Jsem hodně aktivní člověk, a tak mám pořád napilno. Vedle práce 
a rodiny se věnuju různým aktivitám. Jsem u dobrovolných hasičů a můj 
největší koníček je požární sport, který dělám závodně.
  
Život se má žít, a ne přežívat! Moje životní motto je: „Žij každý den, jako 
by byl poslední.“ Proto pokud budeš potřebovat, kdykoli se mi ozvi. Určitě 
se nám podaří společně přijít na to, jak žít v klidu a pohodě, a ne přežívat 
s obavami z toho, co přijde nebo může přijít.

Veronika Kurincová
Jmenuju se Veronika a v organizaci Člověk v tísni pracuju pět let. 
Začínala jsem v předškolním klubu, potom jsem pracovala�s rodinami 
a teď jsem na pozici dluhového poradce. Moje práce mě moc baví a vím, 
že to, co dělám, má velký smysl.

Mám devítiletou dceru, manžela a psa Fida. Ve volném čase mě baví 
vyrábět z keramiky, navlékat korálky a taky ráda šiju na šicím stroji. 
Sbírám bylinky a miluju přírodu, �ve které se snažím trávit každou volnou 
chvíli.

Dřív jsem měla problémy s dluhy. Podařilo se mi z nich ale dostat, proto 
vím, jak důležité je mít vedle sebe někoho, kdo člověku pomůže třeba 
plánovat rozpočet. Všechno se dá řešit, nikdo nemusí být na svoje problé-
my sám. Když budeš potřebovat, kdykoli se na mě obrať. Společně už 
vždycky na něco přijdeme!

videopozdrav

https://youtu.be/e1EecVGdhtg


Weronika Lipšová
Jmenuju se Weronika a jsem dluhovou poradkyní v organizaci Člověk 
v tísni. Při své práci se setkávám s lidmi ve velmi tíživé životní situaci, 
kterým společně s kolegy pomáháme například v obraně proti exekuci, 
s oddlužením a podobně. Vedle toho taky píšeme články na web a někdy 
se stane, že točíme i reportáž do televize. Člověk se tu rozhodně nenudí.

Pomoci není nikdy dost, a tak bych ráda pomohla třeba právě Tobě. 
Je velmi důležité mít někoho, na koho se můžeš obrátit a svěřit se mu 
vždycky, když je potřeba. 

Ráda Ti pomůžu nejen s finančními starostmi, ale třeba i s něčím jiným. 
Pokud máš vztah k přírodě a zvířatům nebo Tě baví malování, tak 
budeme mít i hodně společného. 

Budu se těšit!

Monika Bartoníková
Jmenuju se Monča. V organizaci Člověk v tísni pracuju už skoro tři roky, 
z toho většinu doby na pozici dluhového poradce. To ale neznamená, 
že bychom spolu museli řešit jen problémy s dluhy nebo jiné finanční 
nesnáze. Ráda Tě vyslechnu a zkusím podpořit �v jakékoli oblasti života, 
která Tě zrovna tíží nebo si s ní nevíš rady.
 
Mám tři děti a žiju v menším městečku kousek �od Olomouce. 
Mám ráda rockovou a metalovou hudbu, ale poslechnu si každou kvalitní 
muziku. Pokud to situace jen trochu umožňuje, jezdím každý rok na 
spoustu koncertů. Celkově mě moc baví cestovat a setkávat se s přáteli.

Jsem přesvědčena o tom, že každý by měl mít do života stejnou startovní 
čáru, a moc ráda Ti pomůžu s tou Tvojí.

videopozdrav

https://youtu.be/Ssf8MA_8piw


Hana Schindlerová
Jmenuju se Hanka a pracuju jako dluhový poradce pro organizaci 
Člověk v tísni. Před 15 lety jsem se z Prahy odstěhovala na Kladno, kde 
s rodinou a kamarády, trávím volný čas procházkami s dětmi, venčením 
psa, vymetáním dětských hřišť… Staráme se rádi o naše zvířata na farmě, 
kde chováme ledacos od včel až po krávy.  V létě jezdím s dětmi na letní 
tábory a ráda si zahraju volejbal, přečtu knížku nebo kouknu na seriál.
 
V práci pomáhám lidem řešit jejich komplikované životní situace, 
hlavně ty finanční, především dluhy. Ale když je potřeba, tak vlastně 
jakékoli. Ráda pomůžu i tobě, když budeš chtít. Neboj se na mě obrátit, 
určitě spolu dokážeme vyřešit i problémy, které vypadají neřešitelně. 

Těším se.

videopozdrav

https://youtu.be/g1aLzNfGGBg

