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Pan Mašek pracuje v zahradnictví. Na jeho místo je poskytnut mzdový příspěvek. Pan
Mašek říká:
,,Jsem rád, že mohu pracovat v zahradnictví. Byl jsem nezaměstnaný 4 měsíce a vím, jak je
to složité hledat na jindřichohradecku zaměstnání. Proto jsem využil služeb MESADY a
vstoupil jsem do projektu
Podporované
zaměstnávání
cílené.
V práci jsem spokojen.
Čekal jsem, že práce bude
složitější a horší, protože
s tímto druhem práce jsem
neměl dosud zkušenost.
Pracuji na zahradě se vším
všudy. Dělám například
rekultivaci
porostu,
vylepšení vzhledu zahrady
a tím přispívám k lepšímu
dojmu
návštěvníků.
Vyzkoušel jsem si různou
práci s nástroji a zahradní
technikou. Zatím jsem
v zaměstnání spokojen a
zvládám
ho.
Z těchto
důvodů bych doporučil
účast v projektu dalším

zájemců.“

Martin Kareš
„Jmenuji se Martin Kareš a pracuji jako pomocník v ukázkové přírodní zahradě
Florianus v Jindřichově Hradci, kterou provozuje občanské sdružení Přírodní zahrada. Před
nástupem do práce jsem byl téměř dva roky nezaměstnán a do práce jsem se velmi těšil.
V přírodní zahradě jsem moc spokojen, protože práce zde je velmi pestrá. Pomáhám se
starat nejen o zahradu samotnou, ale i o včely a také kachny, které pomáhají likvidovat pro
zahradu ničivé slimáky.
S nalezením tohoto pracovního místa mi pomohla pracovní konzultantka občanského
sdružení MESADA, kde jsem byl účastníkem projektu Podporované zaměstnávání cílené.
Díky účasti v projektu jsem si zdokonalil dovednosti při práci s počítačem, získal jsem nové
poznatky z pracovního práva a naučil jsem se lépe vystupovat při přijímajícím pohovoru.
Účast v projektu bych doporučil i ostatním lidem, kteří mají nějaké zdravotní
znevýhodnění stejně jako já. Když člověk není na hledání sám a navíc k tomu má odborníka,
jde to hned radostněji.“
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