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Pan Václav Křiklán 

„Minulý rok jsem byl klientem 
MESADy v programu Sociální 
rehabilitace a když jsem tuto 
spolupráci ukončoval z důvodu 
nástupu do nového zaměstnání, ptala 
se mně sociální pracovnice, zda bych 
měl zájem, v případě potřeby, 
vstoupit do připravovaného 
programu CESTA KE ZMĚNĚ. 
Vzhledem k mým velmi dobrým 
zkušenostem jsem neváhal 
a souhlasil. 

Když jsem letos ztratil zaměstnání, 
tak jsem se bez váhání opět na 

základě dobrých a osobních zkušeností obrátil na společnost MESADA s prosbou o pomoc a s 
konzultantkou jsem si domluvil schůzku, kde jsme si řekli podmínky a ona mě zařadila do 
programu CESTA KE ZMĚNĚ. Společně jsme pak začali hledat vhodné zaměstnání s ohledem 
na můj zdravotní stav. 

Po 2 měsících jsem se přihlásil do výběrového řízení na pozici POMOCNÁ SÍLA V DŘEVAŘSKÉ 
DÍLNĚ - o toto místo jsem velmi stál, i když jsem neměl dosud žádné větší zkušenosti 
(prostředí, spolupracovníci) s touto pozicí - měl jsem jen okrajové zkušenosti s obsluhou strojů 
(praxe a koníčky) a velké představy, co asi tato práce obnáší, a v koutku duše jsem doufal, že 
mi tato šance vyjde.  

Z počátku jsem byl velmi nervózní a moc jsem nevěřil tomu, že by mi tahle práce mohla jít, 
a že bych pro zaměstnavatele mohl být užitečný a splňovat jeho představy a potřeby, které 
tato pozice obnáší. 

Zaměstnavatel mi dal šanci, abych si tuto práci zkusil (formou DPČ), a po vzájemné 
spokojenosti se mnou uzavřel pracovní smlouvu v rámci programu CESTA KE ZMĚNĚ. 

Od doby výběrového řízení do současné doby mám plnou podporu a oporu ve Své pracovní 
konzultantce. Jsem moc rád, že v současnosti mám velkou jistotu v tomto zaměstnání 
minimálně na 6 měsíců, a že mi tato šance nakonec vyšla, a že mi pomohla k celkové stabilitě 
(osobní i rodinné)...“ 
 

 


