TISKOVÁ ZPRÁVA
Tomáš Nejedlo nově ve vedení Diakonie ČCE
Praha, 5. 10. 2011: Náměstkem ředitele Diakonie ČCE se v průběhu září 2011 stal
Tomáš Nejedlo. Ve funkci nahradil Pavla Kaluse. Tomáš Nejedlo působil
předchozích 13 let jako výkonný ředitel Business Leaders Forum.
Tomáš Nejedlo je jedním z průkopníků prosazování konceptu společenské
odpovědnosti firem v České republice. Pod jeho vedením se také podařilo
vybudovat v rámci Evropské unie silná mezinárodní partnerství např.
s DG Environment či se CSR Europe. Tomáš spolupracuje s Grid Group
v oblastech zvyšování výkonnosti organizací.
Tomáš Nejedlo vystudoval Fakultu strojní ČVUT v Praze. Dříve pracoval na různých
pozicích pro společnosti ZPA Čakovice či Intercontact Praha. Tomáš Nejedlo je
v současnosti členem správní rady Diakonie ČCE. Dále je aktivní jako člen výkonného
výboru v Business Leaders Foru či v sekci CSR při Radě kvality České republiky.
Je ženatý, má jednu dceru. Mezi jeho záliby patří volejbal, lyžování a rekreační běh.

O nás. Diakonie ČCE
Diakonie ČCE je druhou největší nestátní organizací poskytující sociální služby a
občanskou pomoc v ČR. Poskytuje pomoc a podporu ve více než 41 střediscích a
speciálních školách po celé ČR. Diakonie ČCE denně pomáhá v přímé péči tisícům
klientů ve složitých životních situacích – od rané péče, pomoci rodinám s dětmi
s postižením, přes provoz nízkoprahů, azylových domů, chráněných dílen, občanských
poraden apod. až po četná seniorská zařízení či hospic pro umírající.
V Diakonii ČCE pracuje kolem 1500 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků.
Péče a podpora poskytovaná v zařízeních DČCE směřuje k tomu, aby klienti mohli žít
v co největší míře svým běžným a důstojným způsobem života.
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