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Marie Bečvářová 

,,Mesadu jsem se rozhodla 

oslovit sama, chtěla jsem se 

zapojit do projektu 

Podporované zaměstnávání 

cílené. Po čase se objevila 

nabídka práce pro jazykovou 

agenturu ATIV. Nyní jsem zde 

zaměstnaná na pozici 

administrativní pracovnice. 

Podílím se na přípravě 

podkladů pro výuku cizích 

jazyků. Doufám, že na tomto 

pracovním místě zůstanu i po 

skončení projektu.“ 

 

Jindřiška Kukrálová 

„Jsem vystudovaná 
učitelka se zaměřením 
na výuku češtiny a 
francouzštiny na 
základní škole. Děti 
mám ráda, prostředí 
školy i samotné 
vyučování také, ale 
kvůli své nemoci 
nejsem schopna 
pracovat ve stresovém 
prostředí, jímž základní 
škola je. Přivydělávala 
jsem si soukromou 
výukou francouzštiny u 
sebe, ale bylo frustrující 
pracovat jen několik 
hodin denně, nevycházet ze svého domova kvůli práci...  

Byla jsem ráda za doporučení na MESADU. Společně se sociální pracovnicí Hankou 

Myšákovou jsme hledaly konkrétní využití mých schopností. Optimální se jevilo zaměstnání 
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v andragogickém centru ATIV, které nabízí výuku cizích jazyků metodou sugestopedie a  

koučování, tj. odbornou a soustavnou doprovázející péči o člověka ve složité životní situaci. 

Náplní mé práce v ATIVu je příprava učebních pomůcek na výuku, aktualizace webových 

stránek, zajišťování inzerce. Náplň práce mi vyhovuje a jsem ráda, že se můžu naučit nové 

věci a postupy nejen při práci na počítači. Je to mé první zaměstnání na celý úvazek a 

nenásilně jsem si ověřila, že jsem schopna se věnovat pracovní činnosti osm hodin denně, 

což zvýšilo mé sebevědomí. 

I přestože jsem aprobovanou učitelkou, tak jsem si nezkusila, jaké je to učit podle metody 

sugestopedie, ale chodím na náslechy, poznávám vyučovací metodu a věřím, že časem se 

mohu najít v ATIVu své uplatnění jako lektorka a pracovat tu i po skončení projektu.“ 

 


