„Moje osobní zkušenost“
Když jsme dostali nabídku do projektu Mít práci a být jako ostatní, nevěděli jsme,
do čeho jdeme. Dali jsme si přihlášku a pak jsme čekali, až se nám ozvou. Pak se ozvali
a vzali nás. Měli jsme první schůzku v projektu Mít práci a být jako ostatní s vedoucí a
asistentkami. Řeklo se, že každý bude mít asistentku pro sebe a ta mu bude pomáhat
najít práci. Nejdřív jsme museli navštěvovat Slunečnici v Děčíně, motivační program,
který byl 2 měsíce. Mezitím jsme s asistentkou hledali místo, kde budeme pracovat.
Mluvili jsme s asistentkou o všem ohledně práce, co nás baví, co nemáme rády,
jak se píše životopis, jak se hospodaří s penězi. Abychom našli tu správnou práci, tak
nás asistentky vždycky vyslechly a pomáhaly nám. Měli jsme porady a supervize, kde
jsme se sešli s ostatními lidmi z projektu. Jsou to moji kamarádi.
V projektu nám našli místo, kde budeme pracovat nejdřív s našimi asistentkami 3
měsíce na praxi, abychom se to naučili. Asistentky nám ze začátku pomáhaly,
ukazovaly, jak to máme dělat, my jsme se to podle nich učili. Za tři měsíce jsme se
osvědčili a naučili se sami pracovat bez asistentky, aby nám majitel dal pracovní místo.
Každý jsme pracovali jinde: 2 lidé v MaxBowlingu jako pomocné síly – uklízečky, 2 lidé
ve škole v jídelně, 1 člověk na keramice, jeden na počítači a všichni byli rádi, že dostali
tu práci.
Děkuji našim asistentkám, které nám fakt pomáhaly. Všichni jsme byli rádi, že je
máme, bez nich bychom to nezvládli, děkujeme, že nám vždy pomáhaly. Taky jsme byli
všichni rádi, že jsme šli do projektu Mít práci a být jako ostatní, že jsme poznali lidi, které
jsme dříve neznali a teď je známe. Děkuji tomuto projektu, že jsme se mohli zúčastnit a
taky poznat asistentky, které nám pomáhaly. Je to dobře, že je tento projekt Mít práci a
být jako ostatní a že můžeme zkusit pracovat jako ostatní a to je dobře. Jsme moc rádi,
že to tak může být.
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ORIGINÁL TEXTU:
kdyz jse dostali nabytku projet mim praci jako ostni nevedeli do ceho jedme tak jse si
dali přihlasku pak jse cekali at jse na ozvou pak se ozveli zali nas meli jse prvni
skuzku ze muze nastopi na projek mi praci jako ostnich z vedoci a asitenkami tak na
řekli ze kazdy bude mi asistenku pro sebe ktera na bude pomahat pomaha na i najit
praci nejci jse museli nastivovat decim slunecnice motivaci prokram 2 mesice pak
mezi ty jse s asitenku hledali jaky misto kde bude pracovat kde jse se radeli s
asistenku svoji tak na pomahal ze vsi od hledne prace poveli co nas bavi nemame rady
jse se psa zivotopi hospodaři z peneze připravovali ja na praci tak nas dicky vyslehli
nasi astenky pomahali nam stou praci aby jse nasli to spravnou praci taky jse se na to
misto sli podivat kde bych jse pracovali asitenky byli s nami pomohli na to vizit mezi ty
jsem meli porady supervizi kde jse se s otastnima sesli ktery sli taky na ten projet mi
praci jako ostatni nejci jse je neznali kdyz jsem eli ty porady supervizi takjse stima
lidma s kamaradily jo vlati jse prci ty astenky tohodli nasli nam praci misto kde bude
pracovat nejci nez nase astenky na 3 mesice jse meli praxi aby jse to to naucili bylli
ovasem nase asitenky pomahali na na zactku jak to mame delat ty jse se to ucili jak
na to řekli asitenky jak to mame delat byla na aby za tři mnesice jse se odsvecili nauceli
sami pracovat bez asitenky aby jse se se smamostane nauceli pracovat aby nam dal

misto ted majitel zamozemne na vse dal mojite po 3 mesice praci majite lkazdy
pracova jinde
1 max bolig momocna sila klizecka 2 ve skole jidelach 3 keraminka 4 na pocitaci
vsechny byli rady ze dostali tu praci diky nasi astenka kterym na moc pomali ze vse
byli jse rady ze je mame bez nich jse to nazvadli dicky na moc pomahali dekuje nasi
astenkam ze na fak pomohli ze vsi taky jse byli vsechny rady ze jse sli do projektu
mit praci jako ostani ze jse poznali ty lidech ktery jse neznali ted je zname jo dekuji to
projeku ze jse se pohli zucanit taky pozna astenky kere nam pomahali je to dobře ze je
projret mi praci jako ostani dekujem ze je to hlavne dekujem astenkam a taky vedoci je
dekuje ze je te projek mit praci jako osatni ze jse muzou skusit pracovat jako ostnich a
to je dobře ,oc jse rdy ze to tak muze byt
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