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Cesta ke změně

Pan Vláďa

O Mesadě a projektu
Cesta ke změně jsem se
dozvěděl od asistentek
v Centru
sociálních
služeb, kde bydlím.
Vedoucí tréninkového
bydlení mi dala první
informace a následně
jsem
si
mohl
prostudovat letáčky se
svým
pracovním
konzultantem.
V Mesadě se mi líbí,
jsem rád, když můžu pravidelně chodit na schůzky a změnit prostředí. Za podpory pracovní
konzultantky jsem se naučil nové věci a získal nové znalosti. Poznal jsem, co všechno musím udělat a
zařídit než nastoupím do zaměstnání a zároveň jsem se naučil vytvořit si svou e-mailovou schránku a
pracovat s ní na počítači i v mobilním telefonu. Pracovní konzultantka mě podpořila v utvoření si
představy o svém možném budoucím povolání a v hledání a získání práce. Pracuji na mzdový příspěvek
pro firmu AMICIS, kde jsem moc spokojený. Pracuji už zcela samostatně a v kolektivu spolupracovníků
jsem si našel nové přátelé. Se svými zaměstnavateli vycházím dobře a snažím se udržovat přátelské
prostředí a vztahy.
Cením si toho, že jsem mohl začít navštěvovat Mesadu a úspěšně se mi podařilo získat pracovní místo.
Ve společné práci bych i nadále rád pokračoval, protože ve své pracovní konzultantce mám plnou
podporu a můžu s ní sdílet své radosti i starosti.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
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Pan Petr

O projektu Cesta ke změně jsem se
dozvěděl od vedoucí domácnosti, kde
žiji. Paní vedouc získala informace od
sociální pracovnice MESADY, z. s.
Moje pracovní konzultantka v MESADĚ
mě podpořila a pomáhala mi naučit se
velkou spoustu nových znalostí (trochu
pracovat s telefonem, osvojit si
samostatnou cestu do práce a jízdu
vlakem) a to mi taky pomohlo získat
práci pro firmu AMICIS. Práce mě velice
baví. Jezdívám na výjezdy do různých
firem a společností, kde uklízím, pleji a
udržuji pěkné prostředí. Vyhovuje mi,

že práce je pokaždé trochu jiná a neomrzí mě.
Můj vedoucí je Tomáš, se kterým mám dobrý
vztah, všechno mi vysvětluje a chová se ke mně
moc hezky. Práce mě moc baví, užívám si chvilek,
kdy můžu z bydlení jít do jiného prostředí a
setkávat se svými kolegy. Celkově se mi v MESADĚ
líbí a ve své pracovní konzultantce mám podporu.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
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Slečna Milada
O projektu Cestě ke změně jsem se dozvěděla od svého
opatrovníka a následně i z letáčků.
V prostorách MESADY se cítím moc dobře. Se svými
pracovními konzultanty jsem moc spokojená, všechno
mi důkladně vysvětlili a naučili mě hodně nových
dovedností, například práci s mobilem, cestu do
zaměstnání a i to, jak mluvit se zaměstnavatelem a co
vše musím udělat, než do zaměstnání nastoupím. I
díky novým znalostem jsem získala práci v AMICISU,
která se pro mě stala tím nejlepším koníčkem a
zároveň smysluplným trávením volného času. V práci
na statku to miluji, nejraději pleji záhonky a květníky a
zároveň mě hodně baví ruční práce (hlavně plstění),
kterým se věnujeme v zimním období, kdy nemůžeme
pracovat venku.
V práci jsem kromě skvělého zázemí a báječných
zaměstnavatelů také získala i nové přátelé. Shrnula
bych to tak, že jsem v současné době moc spokojená a
šťastná.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
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Pan Pavel
Pan Pavel pracuje na mzdový příspěvek ve
firmě AMICIS a o své práci nám namaloval
obrázek, který slovně doplnil jeho pracovní
konzultant projektu.
O projektu Cesta ke změně jsem se dozvěděl od
paní Duchoňové (vedoucí domácnosti, kde žiji),
která získala informace z letáčků od sociální
pracovnice MESADY, z. s.

V MESADĚ jsem se naučil spoustu nových znalostí
a to mi i pomohlo získat práci, kterou mám velice
rád. Seznámil jsem se s Jiřinkou, která je zároveň
moje zaměstnavatelka i kamarádka. Pracuji u firmy
AMICIS na statku, kde se starám o slepičky, ovocné
stromky a květiny a pomáhám udržovat krásné
prostředí statku. Zároveň jsem se naučil koupit si
jízdenku a samostatně cestovat vlakem do práce.
Práce mě moc baví a ve svých spolupracovnících
mám nové přátelé.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

