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Cesta ke změně

Slečna Dominika
„O projektu Cesta ke změně jsem se dozvěděla od své
zprostředkovatelky na úřadu práce, kdy jsem byla pozvána na
skupinovou akci ohledně představení tohoto projektu. Před
touto akcí jsem vůbec nevěděla, že v Jindřichově Hradci působí
organizace, zabývající se pomocí osobám se zdravotním
postižením najít zaměstnání s ohledem na jejich zdravotní stav.
Představení projektu se mi moc líbilo především informace,
jakým způsobem v rámci projektu paní z Mesady pracuje
s lidmi se zdravotním postižením a pomáhá jim tak získat
zaměstnání a tím pádem se i lépe začlenit do společnosti. Hned
po přednášce jsem si s paní z Mesady domluvila schůzku
ohledně
získání podrobnějších informací. Když mi paní
konzultantka na této osobní schůzce vše vysvětlila,
tak jsem samozřejmě bez váhání taky do projektu
vstoupila. Vzhledem k mému zdravotnímu
omezení jsme našly práci jako pomocník
v zahradnictví. Tato práce se mi velmi líbí, protože
je různorodá a měla jsem s ní již zkušenosti
z domova při péči o zahradu táty. Pracovní doba
také vyhovuje mým možnostem a především
mému zdravotnímu stavu. Kolektiv je velmi přátelský a cítím se v něm spokojeně.“

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
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Paní Miloslava
„O projektu Cesta ke změně jsem se dozvěděla
z informačního letáčku, který jsem nalezla na ÚP
v Jindřichově Hradci. Osobně jsem se dostavila
do kanceláře organizace MESADA, z. s. a
domluvila jsem si s paní konzultantkou schůzku.
Z této schůzky jsem byla trochu nervózní, ale
paní byla velmi příjemná a podrobně mi
vysvětlila, komu tato organizace pomáhá a co je
možné vstupem do projektu získat. Vzhledem
k tomu, že jsem byla v evidenci ÚP a nemohla
jsem dlouho najít zaměstnání na částečný
úvazek s ohledem na můj zdravotní stav,
vstoupila jsem do tohoto projektu. Na počátku jsme s paní konzultantkou mapovaly mé možnosti
zaměstnání, kdy jsem preferovala pozici uklízečky. Bohužel v této době nebylo možné takové místo
nalézt. Když se mě paní konzultantka zeptala, zda bych nechtěla pracovat v Okrasné zahradě a starat
se tak o ní, moc se mi do toho nechtělo. Měla jsem strach především z toho, že to fyzicky nebudu
zvládat. Když jsem si ale toto zaměstnání zkusila na praxi, zjistila jsem, že i tuto práci zvládám a že mě
i baví. Paní konzultantka pak vyjednala u vedení zahrady moje zaměstnání na půl roku a já jsem po
dlouhé době opět začala pracovat. Kolektiv i vedení je velmi vstřícné a mám v nich oporu. Po celou
dobu mám také velkou oporu ve své pracovní konzultantce, která mi nepomáhá pouze ohledně mého
zaměstnání, ale se vším, s čím si sama nevím rady.“

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

