
         V Proseči dne 20.5.2008 

 

 

Vážený pane Kalino,  

 

požádal jste mě, abych Vám napsala,  jak jsem se do kurzu pro pracovníky v sociálních 

službách dostala? Co mi tento kurz dal, co mi vzal? Co jsem si z kurzu vzala nejen do své 

budoucí profese, ale i do svého osobního života? 

 

Nejprve bych Vám chtěla velmi poděkovat, že tyto kurzy děláte a že jsem ho mohla 

absolvovat, moc to pro mě znamenalo. 

 

Jak jsem se do kurzu dostala? V současné době jsem na mateřské dovolené, ale přesto jsem se 

stále zajímala o to, co se v mém zaměstnání děje,  a zjistila jsem, že do konce roku 2008 si 

všechny pečovatelky musí dodělat akreditovaný kurz, jinak by nemohly svoji profesi 

vykonávat. 

 

Já jsem si tento kurz našla sama, protože můj zaměstnavatel má vůči svým zaměstnancům 

laxní přístup. Sedla jsem k počítači, vyhledala Vaše číslo, zkontaktovala Vás a 7. ledna jsem 

nastoupila do kurzu. 

 

Co mi tento kurz dal? Dal mi velice mnoho. Nejen, že jsem se dozvěděla spoustu nových věcí 

z oboru psychologie, psychopatologie, somatologie, pečovatelství, atd. … Ale hlavně jsem se 

seznámila se spoustou prima lidí ať z řad lektorů, kteří na nás byli moc hodní, ale hlavně náš 

kolektiv. Sešli jsme se skvělá parta lidí, bylo nám spolu fajn. Velký přínos pro mě byla stáž 

v hospicu v Litoměřicích. Když jsem ukončila kurz a přemýšlela co dál, dala jsem si žádost 

jako uchazečka o práci v Hospicu Chrudim. 

 

Co mi tento kurz vzal? Nic, vůbec nic. Mě to nestálo ani korunu, vše jste mi proplatili, 

spoustu věcí jsme od Vás dostaly a ještě o přestávce kafíčko a chlebíček. Já jsem do toho 

investovala pouze svůj čas, ale příjemně strávený čas. 

 

Co jsem si z kurzu odnesla do budoucí práce, ale i do života? Doufám, že vše co jsem se 

naučila v kurzu, upotřebím ve své práci s lidmi, abych jim uměla dobře pomoci. 

 

Nakonec jsem zjistila jednu věc. Když jsem nastupovala do kurzu, myslela jsem, že to moje 

rodina beze mě nebude zvládat, neboť skoro na celý den odjedu pryč, ale nakonec se ukázalo, 

že to zvládají na jedničku a že jim neuškodí se trochu osamostatnit. Náš vztah to obohatilo, 

jenom náš malinký Ondrášek to trošku citově nezvládat, ale já jsem mu to o víkendech 

vynahrazovala. Až nastoupím do zaměstnání, vím, že to kluci doma zvládnou. 

 

Ještě jednou bych Vám chtěla poděkovat za tak skvělý, nadstandardní kurz. 

 

S pozdravem 

   Pavlína Trynklová,  Proseč 


