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Slečna Andrea 

Do organizace MESADA mě doprovodila maminka, která 

měla nějaké informace od pana Petra Hladíka. Nejprve 

nám paní konzultantka pověděla, co dělají a jak mi 

můžou pomoci při hledání práce. Protože mám trochu 

zdravotní hendikep, je shánění práce obtížnější. Paní 

pracovnice řekla, že se snaží vymyslet práci, kterou bych 

mohla dělat i se svým omezením. Domluvily jsme se 

tedy, že budu nějakou dobu docházet na schůzky s paní 

konzultantkou a že uvidíme, co se podaří najít.  

Na schůzkách jsme si povídaly o tom, co umím za práce, 

jestli pomáhám doma, jestli bydlím u rodičů, kde jsem 

někdy pracovala, jaké práce jsem dělala. Paní 

konzultantka mi vysvětlila, že tyto informace ji pomůžou 

k tomu, aby hledala to správné místo pro mě. Když jsem 

jí řekla, že jsem chodila na učiliště obor pečovatelka a že 

jsem na praxi chodila do Diakonie Písek, navrhla paní 

konzultantka, že tam zavolá a optá se, jestli bych mohla 

pracovat u nich. Informovala mě, že nejdřív musíme spolu na pohovor, kde se mě budou ptát na moje 

schopnosti, ale že se nemusím bát, že mi vše předem vysvětlí. Také mi sdělila, že pracovní místo pro 

mě budou mít díky tomu, že bude placené z projektu. Byly jsme s paní konzultantkou na setkání 

v Diakonii a tam jsme se nakonec domluvili, kdy 

nastoupím. Také že mě bude paní konzultantka 

doprovázet, dokud se nenaučím svou práci na oddělení. 

Praxe proběhla během jednoho týdne, pak jsem čekala na 

nový měsíc a nastoupila do práce. Tam už se mnou paní 

konzultantka nechodila, už jsem věděla co a jak. Pracovala 

jsem takto půl roku. Potom ale skončil příspěvek na můj 

plat a tak mi v Diakonii nabídli, že bych mohla zůstat 

pracovat na trochu kratší dobu, denně asi 3,5 hodiny. 

Probraly jsme to s paní konzultantkou, vysvětlila mi, že 

jestli nemám jiné zaměstnání, že je i ta kratší pracovní 

doba dobrá. Protože si mě v práci chválí a já jsem taky 

spokojená, dostala jsem pracovní smlouvu a zůstala.  

Jsem hodně ráda, že mi MESADA pomohlo tohle místo 

najít, protože mě práce baví a cítím se užitečná. 


