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Jako dlouhodobě nezaměstnaná jsem si velmi často kladla otázku, co dál?
Shodou několika náhod, jak už to v životě bývá, jsem se dozvěděla o tomto
rekvalifikačním kurzu. Protože jsem ve své bývalé profesi pracovala s lidmi a
tato práce mě velmi naplňovala, neváhala jsem a účast přijala. Měla jsem velké
obavy, jak asi každý, kdo začíná něco nového.
Je mi 46 let a v tomto věku máte určité představy o životě, práci a
lidech kolem sebe. Již první týden po nástupu na tento kurz jsem měla
poměrně jasno, zvládnout úspěšně veškeré aktivity projektu, kterých nebylo
málo. Náplň jednotlivých přednášek, od komunikace s klienty, první pomoc,
pečovatelství, somatologie, sociálně právní minimum a mnoho dalších, byla na
velké odborné úrovni. Také výuka na střední zdravotnické škole v mnohém
překonala naše očekávání. Mohli jsme využít veškeré pomůcky i nástroje
potřebné v naší budoucí profesi. Bylo to velmi zajímavé. Lektoři, kteří
přednášeli, byli lidmi na svém místě. Jak po odborné stránce, tak i po té
lidské, byli nám všem po celou dobu trvání kurzu učiteli, rádci a v mnoha
případech jsme v nich nalezli odborníky, na které se můžeme kdykoliv obrátit.
Náplně přednášek byly dostačující a informace, které jsme dostali, myslím
postačí v profesích, které absolventi po skončení kurzu vykonávají. Také
velké množství studijního materiálu nám dávalo možnost důkladně se připravit
na závěrečnou zkoušku. Účast a úspěšné absolvování v tomto projektu mělo
pro mě v mém životě velký význam.
V současné době již pracuji v domově pro seniory jako ošetřovatelka.
Vědomosti, které jsem načerpala z přednášek zcela využívám. Jsem velmi
spokojena s prací, kterou vykonávám, a chci ve své profesi dokázat co nejvíce.
Každý z nás jednou dojde do seniorského věku, bude potřebovat pomoc
druhých a na to nesmíme zapomínat. Je důležité chovat se ke svým klientům
velmi profesionálně, to znamená nezapomínat, že každý člověk je osobnost.
Tímto bych zároveň chtěla poděkovat všem, kteří se na tomto projektu
podíleli a zajišťovali úspěšný chod celého vzdělávání.
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