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Denise Milani
דניס מילאני ,מנהלת ,מינהלת גיוון ויחסי קהילה ,משטרת אנגליה ,מטרופולין לונדון ()MPS
 האישה האפריקאית-קריבית הבכירה בארגון המשטרתי
 האישה האפריקאית-קריבית הראשונה ,חברת סגל שאינה לובשת מדים ,אשר השלימה את
הקורס הבכיר ביותר לקציני משטרה במדינה :קורס פיקוד אסטרטגי2006 ,
 אחראית על 'איגוד הקצונה המשטרתית הבכירה – אלימות נגד נשים'
 אחראית בהווה על תקציב המינהלת בסך מאות מיליוני ליש'ט ,ומשאב כוח אדם המורכב מצוותים
של קציני ונגדי משטרה.
 יועצת לארגונים ציבוריים כגון הוועדה לשוויון ולזכויות האדם ,הצי המלכותי ,משרד החוץ וחבר
המדינות הבריטי ,ומשרד הבריאות הבריטי ,בענייני אסטרטגית שוויון וגיוון.
 זוכת תואר אשת השנה לשנת  2010-2011של The GG2 Leadership Awards
דניס הצטרפה לשירות המשטרה בשנת  1999כיועצת אסטרטגית ומנהלת בכירה בצוות Positive ( PAT
 .)Action Teamבתפקיד זה נשאה באחריות להחלטה ולביצוע של אסטרטגית גיוס מגוון לשירות
המשטרה בכל הנוגע לגיוס ,התמדה בתפקיד וקידום של קציני משטרה מקבוצת מיעוט אתני .המשטרה
( )MPSושירותי משטרה רבים אחרים לרחבה של המדינה ממשיכים גם כיום לשפר את מצבת הגיוס
האתני שלהם בהסתמך על המודל של .PAT
באוקטובר  2001ייסדה דניס את צוות 'Development and Organisation Improvement ( – 'DOIT
 ,)Teamצוות שיפור פיתוח וארגון ,אשר התמקד בהתמדה ובקידום של קבוצות בתת ייצוג בארגון.
תחומים שהעסיקו עובדי משטרה ,נושאים במשרות חלקיות וכאלה שמצויים בין עבודות ,היו גם הם חלק
מסדר היום של הצוות .במהלך פרק זמן זה יזמה דניס את אירועי "רוקדים על תקרת הזכוכית" ,שהיו
בבחינת גישה חדשנית ופורצת דרך ,למחויבות לשוויון בין המינים ,ולפעילות ניהולית שהייתה ועודנה
הבסיס לאסטרטגיית הג'נדר של המשטרה (  )MPSעד היום .צוות  DOITפורק בשנת  ,2003אולם
הנושאים שהועלו לסדר היום של הארגון בזמן זה ,צפו ועלו מאוחר יותר כמוקדי עניין עיקריים לוועדת
המוצא ואמונה של ה ( MPAהרשות המשטרתית העירונית).2009 ,
באוקטובר  ,2003קיבלה אחריות נוספת כסגנית מנהל של מינהלת הגיוון ב  .MPSכסגנית למפקד ,תחום
האחריות שלה התרחב וכלל אחריות אסטרטגית לתחומי מפתח הנוגעים לשירות.
בשנת  ,2006דניס הפכה לחברת צוות המשטרה הראשונה שהצטרפה וסיימה בהצלחה את קורס הפיקוד
האסטרטגי במלואו .כחברת התאגדות מטה קציני המשטרה (  )ACPOדניס החזיקה בעמדת מוביל
לשיפור הנגשת השירות לנשים.
בשנת  2007דניס הייתה למנהלת מינהלת גיוון ומיקוד אזרחי של המשטרה .היא קיבלה אחריות בכירה
לענייני גיוון ושוויון בתוך המשטרה .כמנהלת היחידה ,היא אחראית להכוונה אסטרטגית ולתוצאות
הביצועים ,בדגש מיוחד על חווית משתמשי השירות המשטרתי .עבודת המינהלה עומדת כעת בלב מדד
שביעות הרצון והביטחון ) ,(Confidence & Satisfactionשל המשטרה.
בשנת  2009הובילה את תכנית הגיוון והשוויון הנוכחית של המשטרה .יעדי התכנית נמצאים בהלימה
לנושאי הליבה של תכנית 'השיטור הכולל' של מיפקדת המשטרה ,השואפת לספק את השירות הטוב
ביותר לקהילה המגוונת ,לעסקים ,מבקרים ואזרחים ,להם שירות המשטרה חב חובת שיטור יומיומית.

במסגרת האחריות של דניס כלולות תכניות 'שינוי ניהול'' ,סטנדרטים מקצועיים'' ,מחויבות קהילתית'
(שקמה לאחר מהומות לונדון מאוגוסט  ,)2011ותמיכה בפיתוח מודל השיטור המקומי החדש.
דניס היא בוגרת אוניברסיטת לונדון ,עם השתלמות בעסקים ובלימודי מנהל ומדיניות ציבורית .החלה את
הקריירה שלה כמורה בבית ספר בברנט לפני שעברה לתחום העבודה הציבורי ולפיתוח ארגוני .היא
מאמנת מנוסה ,עם עניין גדול בתחום מנהיגות פיתוח ושינוי ארגוני.

Peter Quinn
ראש שירותי ייעוץ לאנשים עם מוגבלות ,אוניברסיטת אוקספורד
פיטר קווין הוא ראש שירותי הייעוץ למוגבלויות באוניברסיטת אוקספורד ( DAS - Disability Advisory
 ,)Serviceארגון האחראי לתמיכה הנוגעת למוגבלות ולימודים אקדמיים באוקספורד ,בה לומדים למעלה
מ  1,300סטודנטים עם מוגבלות גלויה ,מתוך  21,000הסטודנטים במוסד.
פיטר הצטרף לאוקספורד בשנת  ,2000ונמצא בראש ה  DASהחל מ  ,2005לאחרונה היה מנהל זמני
של תחום הגיוון והשוויון (למשך  9חודשים) .פיט הינו מנהל וסגן נשיא האגוד הלאומי של התמחות
מוגבלויות (  ,(NADP - the National Association of Disability practitionersבמסגרת זו הוקדשה
עבודתו לאחרונה ,דרך הכנסים הארציים של  ,NADPלעידוד בוגרי מוסדות אקדמאיים ,בעלי מוגבלות,
לתעסוקה בתחומי בנקאות ,ייעוץ ,משפט ומגזר ציבורי.
פיט הוא חבר בתת וועדת האוניברסיטה לענייני בניינים ונכסים ,לנושא נגישות .יועץ לבתי הספר השונים
של אוקספורד ולגופים אחרים לענייני מוגבלות ,והיה לאחרונה חלק מקבוצת עבודה של האוניברסיטה
לגבי קשיי למידה ספציפיים .הוא השתתף בכתיבת ספר לימוד בנושא 'ליווי (מנטורינג) מוצלח לגיוון'
(בהוצאת מק'גרו-היל) ,והינו מרצה בינלאומי לקידום נושאים הנוגעים למוגבלויות.

