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Nejprve chodila do rodinné &scaron;koly s ekonomickým zamÄ›Å™ením, pak pracovala jako &scaron;vadlena, vdala se,
narodil se jí syn, rozvedla se. DlouhodobÄ› se jí ale nedaÅ™ilo najít práci. V té dobÄ› dálkovÄ› získala maturitu. V r. 2006, kdyÅ
bylo jí dvaadvacet, se proto rozhodla odejít za bratrem do Británie, do Leicesteru. Záhy si na&scaron;la práci jako
uklízeÄ•ka v restauraci, pomáhala tam také s mytím nádobí a pozdÄ›ji pÅ™ípravou pro kuchaÅ™e.

ZaÄ•átky byly kru&scaron;né. NejvÄ›t&scaron;í problém totiÅ¾ mÄ›la s angliÄ•tinou. Úklidem se Denisa Å¾ivila dva roky.
ProtoÅ¾e za tu dobu zlep&scaron;ila svou znalost jazyka, postoupila na pozici servírky. Brzy jí ale do&scaron;lo, Å¾e by
nerada celý Å¾ivot pracovala za minimální mzdu, proto se znovu zaÄ•ala zajímat o dal&scaron;í vzdÄ›lávání. Rozhodla se pro
roÄ•ní kadeÅ™nický kurz. Ale to nebylo to pravé&hellip; A tak se pÅ™ihlásila na vysokou &scaron;kolu, na práva.. Od
zaÄ•átku to nebylo to vÅ¯bec jednoduché. Samotnému studiu samozÅ™ejmÄ› pÅ™edcházely pÅ™ijímací zkou&scaron;ky v pro
cizím jazyce a osobní pohovor. Obojím pro&scaron;la. &bdquo;Na prvních zkou&scaron;kách jsem pak samozÅ™ejmÄ›
prolítla, protoÅ¾e jsem absolutnÄ› nevÄ›dÄ›la, co po mnÄ› chtÄ›jí. VÅ¯bec jsem to nechápala,&ldquo; smÄ›je se. Dodává, Å¾e
z ÄŒeska zvyklá, Å¾e staÄ•í látku umÄ›t zpamÄ›ti a pak ji odÅ™íkat. Nyní po ní v&scaron;ak chtÄ›li, aby jí i rozumÄ›la a hledal
souvislosti. Prvotní nezdary ale rychle pÅ™ekonala a Denisa skládala zkou&scaron;ky na jedniÄ•ky. Dal&scaron;ím
problémem byly finance. Na první Ä•ást studia si vzala státní pÅ¯jÄ•ku s moÅ¾ností jejího splácení po dokonÄ•ení vzdÄ›lání.
PÅ¯jÄ•ené peníze ale nestaÄ•ily a tak musela pÅ™i denním studiu i péÄ•i o syna pracovat. ZaÄ•ala v Leicesteru pomáhat
romské komunitÄ› s angliÄ•tinou a v&scaron;ím, co lidé potÅ™ebovali. PozdÄ›ji se zpráva o jejím nad&scaron;ení i
schopnostech roznesla a ona dostala nabídku práce asistentky uÄ•itele na dvou &scaron;kolách zároveÅˆ - na prvním a
druhém stupni. Zejména s romskými dÄ›tmi tam pracovala &scaron;est let. DokonÄ•ením tÅ™íletého univerzitního studia
v&scaron;ak její cesta za vytouÅ¾enou prací právniÄ•ky nekonÄ•ila. Musela nastoupit na tzv. Legal Practice Course, coÅ¾ je v
podstatÄ› postgraduální kvalifikace, aby se mohla stát skuteÄ•nou advokátkou. A zase nebyly peníze&hellip; DvouroÄ•ní
kurz totiÅ¾ vy&scaron;el na 8 tisíc liber a Å¾ádná pÅ¯jÄ•ka uÅ¾ toto vzdÄ›lání nepokrývala. MÄ›la v&scaron;ak mÄ›la &scaron;
protoÅ¾e ji výraznÄ› podpoÅ™il Roma Education Fund, který podporuje romské studenty zejména právÄ› úhradou Ä•ásti
&scaron;kolného a dal&scaron;ích objektivních nákladÅ¯. PÅ™estoÅ¾e jeho stipendium nepokrylo celou Ä•ástku, byla uÅ¾
Denisa schopna potÅ™ebné peníze na &scaron;kolné poskládat. PÅ™i studiu také zaÄ•ala pÅ¯sobit v jedné z charitativních
organizací v LondýnÄ›, kde se vÄ›novala strategické litigaci. Po dal&scaron;ích dvou letech dostala nabídku na placenou
praxi v Coventry Law Center. To byla nutná praxe, kterou musela v oboru vykonat, aby se po dlouhých letech mohla získat
právnický titul. K pÅ™ijetí do advokátní komory do&scaron;lo na zaÄ•átku leto&scaron;ního roku a ona se tak stala první
romskou právniÄ•kou ve Velké Británii. A to pÅ™es v&scaron;echny pÅ™ekáÅ¾ky, kterým po celou dobu jako svobodná
matka a migrantka s angliÄ•tinou jako cizím jazykem musela Ä•elit.

V roce 2015 se znovu vdala za Paula Gannona, a nyní pracuje jako v Coventry Law Center, dnes uÅ¾ v&scaron;ak na
pozici právniÄ•ky, a tÄ›&scaron;í se v ní unikátnímu postavení. PrávÄ› proto, Å¾e je jejím oborem sociální právo (social
justice) a oproti jiným advokátÅ¯m zamÄ›Å™uje na kumulativní pÅ™ípady &ndash; tedy ty, které zahrnují problémy z rÅ¯zných
právních oborÅ¯ &ndash; je schopna pomoci lidem v tíÅ¾ivé situaci komplexnÄ›. Dovede u jednoho klienta Å™e&scaron;it jak
jeho potíÅ¾e s dluhy, bytovou politikou a sociálními dávkami, tak napÅ™íklad sexuální a domácí násilí. Je proto zpravidla
schopna lidem v nouzi pomoci rychleji, neÅ¾ kdyby si jednotliví právníci pÅ™ípad pÅ™edávali podle oborÅ¯. Tím je pro
spoleÄ•nost, kde pracuje, velkým pÅ™ínosem. Ráda by v budoucnu byla kvalifikovanou poradkyní ohlednÄ› problémÅ¯
spojených s imigrací do Británie, zejména pak na otázky získávání trvalého pobytu a povolení k pobytu. K tomu si
aktuálnÄ› dodÄ›lává vzdÄ›lání pro získání potÅ™ebné akreditace. Ona sama pochází ze &scaron;esti dÄ›tí z rodiny
ola&scaron;ských RomÅ¯. Vyrostla v Novém BydÅ¾ovÄ› ve východních ÄŒechách. Její rodiÄ•e neumÄ›jí Ä•íst a psát, celý Å¾
snaÅ¾ili podnikat v rÅ¯zných oblastech. V&scaron;echno podnikání, co zkusili, jim nevy&scaron;lo. Denisa je potvrzením
pÅ™ísloví, Å¾e kdyÅ¾ se chce, a kdyÅ¾ se Ä•lovÄ›k opravdu "zatne", tak to jde!
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