Jak mi Rytmus pomohl k mé vysněné práci ve školce
Po absolvování Tranzitního programu v Rytmusu, kde jsem měla možnost vyzkoušet si různé
praxe, jsem se přihlásila do služby Podporované zaměstnávání, abych s podporou pracovní
konzultantky našla pro sebe tu správnou práci.
Z praxí mě nejvíce oslovila práce v mateřské škole, kterou jsem jako dítě navštěvovala, a
první zaměstnavatel, kterého moje pracovní konzultantka oslovila, byla tedy na mé přání,
ředitelka školky, paní Mašková (www.skolkaduha.cz).
Paní ředitelka tou dobou pracovníky na úklid měla, ale přišlo jí velmi smysluplné, dát mi také
pracovní příležitost a na poloviční úvazek mě zaměstnala. Starám se o tělocvičnu a o třídu,
kterou připravuji dětem na spaní, na svačiny a obědy. Uklízím šatny a venkovní toalety.
Pomáhám v kuchyňce s mytím nádobí. Práce mě baví, líbí se mi, že mám kolem sebe děti a
kolegyně – učitelky a pracovnice, které připravují svačiny, nebo vaří, uklízí, pracují
v kanceláři. Dokonce uklízím ve třídě, kde je paní učitelka, která mě jako dítě měla ve své
třídě.
Abych si práci udržela, potřebovala jsem správnou podporu. Byla to hlavně přítomnost a
pomoc od asistentek, které mi opakovaně ukazovaly, co a jak mám dělat, podporovaly mě
v komunikaci, abych se uměla zeptat, říci si o pomoc. Po celou dobu mi pomáhala také
pracovní pomůcka s fotografiemi činností, které vykonávám. Pomůcku jsme vytvořily s
konzultantkou a pomáhá jak mě, tak i kolegyním, zorientovat se v tom, co mám dělat.
Průběžně jsme se také setkávaly s paní ředitelkou, kolegyněmi z úklidu a konzultantkou a
říkaly si, jak mi práce jde, co už dělám sama a co se ještě učím. Podle toho jsme se
domlouvaly na další podpoře, abych se postupně ve všem osamostatnila, což se po cca 2
letech povedlo. Dokonce jsem zvládla pracovat sama i po dobu protiepidemických opatření,
kdy změny, které se dotýkaly také mé práce, byly častější a větší.
Ve školce mají radost, že jsem to zvládla, že se na mě mohou spolehnout, že vždy udělám
vše, co se ode mě chce a ještě i víc, když je zrovna potřeba. Patřím do kolektivu školky,
účastním se různých slavností kam jsou zvaní také rodiče dětí.
Školku jsem minulý rok ocenila tím, že jsem ji přihlásila do soutěže „Stejná šance –
zaměstnavatel roku 2020“, která oceňuje zaměstnavatele, kteří zaměstnávají lidi se
zdravotním postižením na otevřeném trhu práce. Ze 40 pražských zaměstnavatelů se školka
umístila na skvělém 6. místě.
Jsem ráda, že mám smysluplnou práci, v hezkém prostředí s milými lidmi.
Jana Michalíková, Blanka Šimková – pracovní konzultantka

