CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012525
Cesta ke změně III

Paní Dominika
„MESADU jsem znala již dříve, využívala jsem službu sociální rehabilitace. Když jsem zjistila,
že je možnost vstoupit do projektu Cesta ke změně III, neváhala jsem, protože jsem měla již
dříve s MESADOU dobré zkušenosti. Přišla jsem o práci a nemohla jsem sehnat jinou. Jsem
osoba zdravotně postižená a k invalidnímu důchodu si potřebuji něco přivydělat. V MESADĚ
mi v rámci projektu nabídli vyzkoušet si formou brigády práci v ZOO JH. Práce se mi moc líbila,
a tak jsem přijala možnost uzavření pracovní smlouvy a podpory pracovního asistenta přímo
na pracovišti. Během účasti v projektu jsem se také naučila lépe pracovat s pracovními portály
při vyhledávání pracovních míst a vytvořila si nový životopis. Nyní se zdokonaluji v práci na
počítači díky rekvalifikačnímu kurzu Základy obsluhy osobního počítače. Se službami
MESADY jsem velmi spokojená a věřím, že se po účasti v projektu lépe uplatním na trhu
práce.“

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

Paní Alena
„Jmenuji se Alena a bydlím
v chráněném domku NAPLNO
v Jindřichově Hradci. Přišla jsem
o práci v koupelnách Ptáček.
Velmi mě to mrzelo, ale bylo to
tam pro mě asi moc náročné.
Asistentka z bydlení mi domluvila
schůzku v MESADĚ, že mi tu
pomůžou najít novou práci.
Nevěděla jsem, co mě čeká, ale
těšila jsem se, že přijde zase
něco nového. Pracovnici jsem
vyprávěla o svých zkušenostech
z předešlého zaměstnání. Pak
jsem se dozvěděla o práci v zoo,
kde v minulosti pracovali někteří
moji spolubydlící. Velmi si chválili
dobrou náladu na pracovišti
a pracovní asistentky,
které
za nimi docházely na pracoviště.
Za asistenci jsem byla moc ráda,
protože jsem v poslední práci
zjistila, že potřebuju, aby se
mnou v práci někdo byl.
V zoo jsem si práci nejdřív
vyzkoušela. Práce mě bavila a zvládala jsem ji, tak jsem dostala pracovní smlouvu na šest
měsíců. Pracovní asistentka mě vyzvedávala na autobusové zastávce. V zoologický jsme
převážně uklízely ohrady zvířat, hrabaly listí a plely. Ze začátku jsem měla problém pracovat
s hráběmi a lopatou, ale pak už jsem to zvládala. Problém byl, že jsem se jednou lekla
velblouda, když za mnou během práce přišel a chtěl pohladit. Bála jsem se ho a myslela jsem,
že budu muset v práci skončit, ale nakonec to asistentka vyřešila. Velblouda jsme začaly
zavírat do ohrady a já mohla v klidu pracovat. Práce v zoologický byla skvělá zkušenost. Zjistila
jsem, že je mnohem lepší pracovat venku na čerstvém vzduchu, než někde uvnitř.“

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

Pan Ivan
„O MESADĚ jsem se dozvěděl od sociální pracovnice z FOKUSU, kam už delší dobu
docházím. Zpočátku jsem měl velké obavy. Měl jsem strach z osobní schůzky s novou
pracovnicí, protože se nerad seznamuji s novými lidmi a celkově nemám rád změny. První
schůzka s pracovnicí MESADY nakonec proběhla ve FOKUSU, kde to znám, takže nakonec
jsem to zvládnul. S pracovnicí jsme se bavili o tom, co bych chtěl dělat a jaké mám zkušenosti.
Dozvěděl jsem se o možnosti pracovat v ZOO JH s.r.o., která se nachází nedaleko Jindřichova
Hradce. Ta nabídka se mi zalíbila a chtěl jsem si to určitě vyzkoušet. Jediné co mě trápilo, bylo
cestování autobusem. Obával jsem se kontaktu s lidmi, a proto se mnou ze začátku cestovala
pracovnice z MESADY. Po čase jsem si zvykl a teď už zvládám cestovat sám. Dovedu si
představit, že v budoucnu dokážu pracovat i samostatně bez asistenta. Děkuju za to, že jsem
mohl být účastníkem projektu. Pracovnice Aneta mi dodávala odvahu a byla mi vždy oporou.“

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

