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ÚVODNÍK
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte, abych Vám krátce představil nové
číslo našeho občasníku Celsuz–IN.
Na podzim minulého roku jsme, vzhledem
k nejistotě financování služby v roce 2015,
průběžně informovali naše klienty a spolupracující organizace o tom, že nevíme,
v jaké podobě, v jakém rozsahu a jaké cílové skupině osob budeme službu Celsuz
– sociální rehabilitace poskytovat. V této
době nejistoty jsme se rozhodli vydat v prosinci poslední číslo časopisu Celsuz-IN, ve
kterém jsme chtěli uzavřít jednu dlouhou
etapu fungování služby a vykročit do nového období. Požádali jsme proto naše klienty
o krátký text, kterým by popsali svoji zkušenost s naší službou. Tyto texty vám předkládáme v aktuálním čísle našeho časopisu.
Rád bych touto cestou poděkoval všem klientům, kteří věnovali svůj čas práci na jejich
osobních sděleních o prožité zkušenosti
nezaměstnaného člověka a klienta sociál-

ní služby. Současně bych se chtěl omluvit,
jak tvůrcům příspěvků, tak všem čtenářům,
kteří očekávali vydání časopisu na přelomu
roku, za zpoždění, které vydání tohoto čísla
provází.
Chtěl bych Vás také upozornit na článek, ve
kterém uvádíme změny, které naše služba
s novým rokem zaznamenala. V tomto článku nazvaném Novinky ve službě Celsuz –
sociální rehabilitace najdete naše nové poslání, cílovou skupinu osob, kterým poskytujeme službu a témata, ve kterých našim
klientům pomáháme. V článku dále uvádíme provozní dobu služby a konzultační hodiny pro zájemce o službu bez předchozího
objednání. Uvnitř čísla najdete také krátké
představení našeho týmu.
Přeji Vám hezké chvíle strávené s naším časopisem a příjemné prožití letních dnů.
Jan Kozák
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NOVINKY VE SLUŽBĚ CELSUZ – SOC. REHABILITACE
Začněme dobrou zprávou: Celsuz-sociální rehabilitace pokračuje i v roce 2015!
V dubnu došlo k formálnímu rozdělení původního týmu na dva podle svého zaměření.
Nově se zaměřujeme na dvě skupiny klientů:
1. OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, které se ocitly v nepříznivé sociální
situaci.
2. OSOBY DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÉ, které se ocitly v nepříznivé sociální
situaci.
Obecně službu poskytujeme lidem starším 18 let, kteří ještě nedosáhli důchodového věku. Podmínkou je, aby měli stabilizovaný psychický stav.
Našim klientům pomáháme žít způsobem života, který je ve společnosti
považován za běžný, žít svobodně v jejich přirozeném prostředí a v kontaktu s ostatními lidmi.
Nabízíme pomoc a podporu v těchto oblastech:
PRÁCE
•pomáháme s vytvořením dokumentů potřebných k hledání práce (životopis, motivační dopis, apod.);
•podáváme informace o různých způsobech hledání práce;
•umožňujeme přístup k počítači s internetem pro účely hledání práce;
•pomáháme při volbě povolání a rekvalifikace;
•pomáháme s přípravou na pracovní pohovor a na jednání se zaměstnavatelem,
s udržením zaměstnání a podporou na pracovišti.

RODINA A MEZILIDSKÉ VZTAHY
•pomáháme v komunikaci s rodinou nebo přáteli;
•pomáháme se začleněním do běžného života komunity i společnosti.
VZDĚLÁVÁNÍ
•nabízíme kurzy základů práce na počítači;
•pomáháme při volbě vzdělávacích kurzů a aktivit;
•podporujeme klienty v jejich snaze doplnit si vzdělání (výuční list, maturita,
apod.)
TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU
•pomáháme s plánováním a udržením smysluplného využití dne.
PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A PODPORA SOBĚSTAČNOSTI
•pomáháme s nácvikem dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu.
PÉČE O DOMÁCNOST
•pomáháme s nácvikem péče o domácnost (péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování, apod.)
OCHRANA PRÁV A ZÁJMŮ
•pomáháme při uplatňování práv a zájmů – poskytnutí informací a zprostředkování kontaktů na další odborníky, instituce a služby, včetně doprovodu na tyto
instituce.

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
•nabízíme bezpečný prostor pro rozhovor;
•podporujeme při zvládání psychických potíží;
•posilujeme to, co v klientově životě funguje;
•pomáháme při zajištění adekvátní péče psychiatra, psychologa, psychoterapeuta;
•pomáháme s vytvořením protikrizového plánu.
BYDLENÍ
•pomáháme se získáním a udržením bydlení (hledání inzerátů na bydlení, pomoc
při podání žádostí o obecní byt, pomoc při jednání s vlastníkem apod.)
FINANCE
•pomáháme s nácvikem dovedností pro hospodaření s penězi a zvládání běžných
plateb (účty za nájemné, energie, telefon apod.)
•pomáháme s plánem rodinného/osobního rozpočtu.
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Aktuálně vám nabízíme tyto SKUPINOVÉ AKTIVITY:
NOVÝ ENTER – 2x týdně (úterý 9:00-12:00 a čtvrtek 12:00-15:00) můžete využívat
naši počítačovou učebnu k procvičování práce na PC, vyhledávání informací, komunikaci se zaměstnavatelem apod. Můžete pracovat samostatně nebo s podporou
pracovníka Celsuz. V úterý pro vás budeme mít navíc připravenou krátkou besedu
na předem stanovené téma (např. problematika OZP, sociální bydlení, apod.)
TVOŘIVÁ DÍLNA – aktivita, kde máte možnost věnovat se výtvarným a řemeslným
činnostem a zároveň se setkat s lidmi s podobnými zájmy i problémy (středa 9:3011:30)
PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY:
PO – PÁ

pro osoby dlouhodobě nezaměstnané
ST
13:00 - 15:00
Kontaktní osoba:
Bc. Nikol Voralová, DiS.
tel: 736 529 359
e-mail: nikol.voralova@charita.cz

• pro osoby s duševním onemocněním
		
PÁ
10:00 - 12:00
Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Tomčalová, DiS.
tel: 733 741 291
e-mail: lenka.tomcalova@charita.cz
Služba je, stejně jako dřív, ZDARMA.
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Veronika Imrichová

Vedoucí služby Celsuz – sociální rehabilitace

TÝM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Jan Kozák

Koordinátor týmu Duševního zdraví (DZ) a sociální
pracovník.

Lenka Tomčalová

Sociální pracovnice DZ. Lenka je i kontaktní osobou
pro nové zájemce Celsuz - sociální rehabilitace.

Lenka Svobodová

Sociální pracovnice DZ. Lenka také vede Tvořivou
dílnu.

Hana Tomicová

Sociální pracovnice DZ. Současně Hanka poskytuje
psychologické poradenství ve službě Odborné
sociální poradenství Celsuz.

Alexandra Zouharová

Sociální pracovnice DZ. Sáša spolu s Lenkou vede
Tvořivou dílnu.

8:00 – 17:00

Konzultační hodiny pro zájemce o službu bez předchozího objednání:
•

PŘEDSTAVUJEME NÁŠ TÝM

TÝM CENTRA ZAMĚSTNANOSTI
Libor Třeška

Koordinátor Centra zaměstnanosti (CZ) a sociální
pracovník.

Edita Kremláčková

Sociální pracovnice CZ.

Nikol Voralová

Sociální pracovnice CZ.

Zuzana Winklerová

Sociální pracovnice CZ.

Jana Latová

Sociální pracovnice CZ. S Janou se můžete potkat
v novém Enteru.

Klára Jordánová

Sociální pracovnice CZ. Klára je poradkyní profesní
orientace.

Milena Hrdličková

Sociální pracovnice CZ. Milena poskytuje krizové
poradenství.
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KRÁTKÉ SHRNUTÍ REALIZACE SLUŽBY CELSUZ SOCIÁLNÍ REHABILITACE V LETECH 2012 - 2014
/Jan Kozák/
V letech 2012 - 2014 jsme se věnovali podpoře lidí, kteří jsou nezaměstnaní, a kteří
mají těžší pozici na trhu práce kvůli svému věku, zdravotnímu stavu, rodinným
závazkům či kvalifikaci. Členové našeho týmu byli sociální pracovníci, právníci
a psychologové.
Stejně, jako byli různí lidé, s kterými jsme setkávali, byly různé i naše aktivity, které
jsme našim klientům nabízeli. Za tři roky se nám podařilo vymyslet a zrealizovat
40 různých typů aktivit, které měly jeden společný cíl – pomoci nezaměstnaným
lidem při zvládání jejich obtížné životní situace a podporovat je při hledání práce.
Za tři roky jsme měli možnost podpořit takto 447 lidí z Brna okolí.
Tito lidé se pravidelně setkávali se svými osobními konzultanty a společně řešili
vše, co souviselo s jejich obtížnou životní situací. K tomu aby se jim podařilo najít
práci, bylo také potřeba naučit je nové věci. Jednalo se o používání počítače a různých programů. Naši klienti měli možnost v průběhu tří let navštívit 14 typů kurzů,
rozdělených podle náročnosti i probíraných témat. Za úspěch považujeme nejen
to, že se mnohým klientům díky získaným PC dovednostem podařilo najít práci,
ale i to, že mnozí znovu získali elán a chuť učit něco nového. Kurzy navštívilo 774
klientů.
Pro kvalitní přípravu na výběrová řízení ocenilo možnost rozvíjet se v tzv. měkkých dovednostech 161 z nich. Jednalo se o témata jako komunikace, vyjednávání,
sebeprezentace. 164 z našich klientů se věnovalo samotnému nácviku průběhu
výběrového řízení před naší cvičnou komisí.
Protože víme, jak náročná práce je hledat práci, zaměřili jsme se také na to, aby se
naši klienti mohli rozvíjet i v tom, jak aktivně trávit volný čas, jak trénovat paměť
a „mozkové závity“, jak a v jakých situacích využívat rozličných relaxačních technik. A také jak se rozvíjet po stránce osobní a vztahové a jak aktivně reagovat na
výzvy, které na nás klade život. 224 lidí bez zaměstnání tedy navštěvovalo naši výtvarně-řemeslnou dílnu, kurzy relaxace, tréninky paměti a koncentrace a vytvářeli
podpůrné skupiny. Důležitá byla také podpora ze strany našich právníků, kterou
využilo 199 osob.
Děkujeme tedy všem, kdo do naší služby přišli, aby aktivně změnili svůj život, a děkujeme všem, kdo v naší službě pracovali.
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NAPSALI O NÁS …
PETR, KLIENT CELSUZ A DOBROVOLNÍK DIECÉZNÍ CHARITY BRNO
Když jsem byl požádán, jestli bych nenapsal článek do Celsuz-inu, váhal jsem, zda
jsem vhodná osoba. Kromě toho, že jsem klientem Celsuz – sociální rehabilitace,
působím již delší dobu jako dobrovolník Diecézní charity Brno.
Při jedné výpomoci jsem byl o prázdninách 2012
osloven Klárou Dobiášovou a Marcelou Konečnou,
jestli bych se nechtěl stát klientem Celsuz. V té
době jsem o existenci této služby nevěděl a netušil
jsem, co od toho mám očekávat. Kromě toho patřím k lidem, kteří nedají na povídání o něčem, ale
potřebují vidět výsledky. Jako nezaměstnaný jsem
mohl jen získat. Do 14 dnů po podání přihlášky se
mi ozval Petr Míchal, který pak byl rok mým konzultantem. Po jeho odchodu jsem se stal klientem
Katky Radvanové, kterou po jejím ukončení spolupráce s DCHB vystřídala Lenka Tomčalová.
Díky této službě jsem si mohl nanečisto vyzkoušet
výběrové řízení a pak ho rozebrat s konzultantem
u videa. A odstranit tak nedostatky, které by mi u
skutečného pohovoru neprošly. Zapracovat na sebeprezentaci a zlepšit si komunikační dovednosti.
Také oceňuji, že mi poradili jak napsat životopis nebo motivační dopis i to, že
pokud na něm nebudu pracovat sám, tak ho za mě nikdo nevytvoří.
Tímto bych chtěl svým konzultantům poděkovat za dostatek trpělivosti a za to, že
byli ochotni mě vyslechnout a mluvit se mnou i o tématech, která přímo nesouvisí
s prací.
SYLVA, KLIENTKA CELSUZ							
Jmenuji se Sylva a je mi 49 let. Po rodičovské dovolené, jsem jako nezaměstnaná
po 25 letech praxe ve zdravotnictví, byla postavena před otázku co dál se svým
životem?
Při brouzdání na internetu s hledáním vhodného pracovního místa a po několikátým odmítnutí potenciálních zaměstnavatelů mi padla do oka stránka vaší organizace, její program a aktivity. Po schůzce s paní konzultantkou Lenkou, která
nebyla opravdu „pětiminutovka“, jsem měla možnost se podrobněji seznámit
s tím, co organizace nabízí. Měla jsem toho k řešení víc a jako první jsem využila
bezplatnou právní pomoc, kde mi paní právnička moc pomohla se orientovat ve
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věcech, kterým nerozumím. Vzhledem k tomu, že jsem střední školu absolvovala
před 30 lety a psaní strojem je v dnešní době opravdu jen historií, absolvovala
jsem počítačový kurz pro začátečníky.
Musím říct, že lepšího lektora než paní Kláru bych nenašla. Trpělivě a ochotně nás
provedla celým měsíčním kurzem a já konečně pochopila pro mě nepochopitelné.
Dokonce jsem tomu tak propadla, že budu pokračovat v počítačovém kurzu pro
pokročilé. Bohužel, v dnešní době se už bez základní znalosti práce na počítači
člověk neobejde v žádném zaměstnání. Osobně mám při hledání práce hodně
omezení – věk, malé dítě, zdravotní problémy. V organizaci mi pomůžou i s tímto.
Pomoc se sestavením životopisu, vyzkoušet si
nanečisto výběrové řízení, sebeprezentace
a komunikace jsou další aktivity, které bych
chtěla absolvovat a snad mi i pomůžou při
hledání pro mě vhodného pracovního místa.
Taky nesmím opomenout výtvarně řemeslnou
dílnu, kde si 2 hodiny týdně krásně psychicky
odpočinu a přitom ještě něco krásného vyrobím.
Je skvělé, že je zde možno nalézt více aktivit
a pomoci pod jednou střechou a v perfektním
týmu pracovníků, na které budu i po nalezení
práce už navždy vzpomínat.
JIŘÍ, KLIENT CELSUZ
Ze dna se skutečně těžko zvedá. Obzvlášť, když vám ustavičně někdo přišlapává
svou nohou hlavu do bahna a vy ani nevidíte, o čí končetinu momentálně jde.
Jinými slovy pomáhat lidem v tíživých životních situacích, když celý systém fungování společnosti (státní a veřejné správy) je nastaven na produkci bídy, zmaru
a zločinnosti, je opravdu těžký úkol.
Již pět let bojuji proti teroru exekutorů a za tu dobu se změnilo mnohé. Co pro
mne dříve bylo běžnou záležitostí, tak se postupem času stalo výjimečným. Pominu obstarávání si základních životních potřeb, jako je jídlo a ošacení, a přejdu
rovnou o pár měsíců dál k hledání práce, neboť za tímto účelem mé kroky vedly
do Celsuz.
Reakce pracovnice na moji písemnou přihlášku do sociální rehabilitace byla vskutku rychlá a první informační schůzka na sebe nenechala dlouho čekat. Měl jsem
štěstí majitele mobilního telefonu. Být bez něj, tak jsem možná již na úrovni sociálně nerehabilitovatelného. Lucie, sociální pracovnice, ke které jsem byl přidělen, kompletně překopala mé představy o správně sestaveném životopisu a po
několika schůzkách stále vedeme polemiku nad pozadím mé portrétové fotografie v něm. Patovou situaci střetu dvou odlišných světů umocňuje fakt, úspěšně
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absolvovaného pohovoru navzdory verdiktu „nepřijat“ v modelovém výběrovém
řízení. Čtenáři moje slova mohou připadnout jako nevděčné, ale opak je pravdou!
Člověk většinou padá ke dnu v závislosti na svém egu, které je zaslepeno vůči
signálům z venčí. Proto je opravdu těžké pomáhat lidem sociálně vyloučeným,
neboť to poslední, co lze očekávat od člověka, je přiznání vlastní chyby. A jedním
z předpokladů úspěšnosti sociální služby je spolupráce. Tzn. chtít si nechat pomoci, nechat se vést. Protože i sebelepší sociální pracovník nemůže znát všechny
důležité detaily našeho problému. Život sebou nese nepřeberné množství krizových situací a problémů, které jsou vždy individuální. Můžeme tedy mluvit o štěstí,
když narazíme na někoho, kdo ve svém životě již řešil podobný problém jako my.
Z jiných zdrojů mám ověřeno, že v Celsuz pomoct se životopisem umí, o čemž
svědčí v mém případě 100%-ní úspěšnost v reakci zaměstnavatelů na jeho zaslání.
Ovšem sjednání schůzky k pohovoru už za mě sociální pracovnice udělat nemůže.
Účast na modelovém výběrovém řízení přišla ve velice vhodnou dobu. Byť nepřipraven na tento modelový pohovor, o to víc jsem byl připraven po něm na ten
skutečný, přestože měl úplně jiný scénář. Dobré načasování dovede udělat hodný
kus práce a s trochou štěstí...všichni máme právo na práci, všichni máme právo na
štěstí.
MARIE, KLIENTKA CELSUZ
Když jsem díky autonehodě a následným zdravotním problémům přišla o práci,
byl to pro mě šok. Během jednoho roku jsem najednou neměla nejen automobil
a práci, ale také bydlení. Zato zdravotních potíží a dluhů jsem měla požehnaně!
Nevěřila bych, jak za rok dokážou dluhy narůst do ohromujících výšek! Jakmile
jsem se trochu zdravotně dala dohromady, zkoušela jsem hledat práci. Ale to byl
další šok! Nikde mě nechtěli! Buď kvůli věku nebo vzdělání nebo obojí. Zoufale
jsem obrážela se životopisem obchody, různé firmy a také charity, jestli by pro mě
nenašly nějaké uplatnění, sebemenší. Marně. Jednou, když jsem jela z neúspěšného tahu za prací tramvají, padl mi do oka plakát vylepený přímo před sedadlem,
kde jsem seděla. Celsuz- nabídka pomoci při hledání nové práce. Opsala jsem si
telefon a se smíšenými pocity jsem na Celsuz zavolala. A přišel šok do třetice! Ovšem tentokrát v dobrém slova smyslu.
Ihned jsem si domluvila první schůzku s pro mě andělským stvořením Lenkou Svobodovou. A tak začalo mé úžasné a naplňující dobrodružství s touto inspirující
institucí, které trvá dodnes! Leničku střídaly další nádherné osobnosti jako Klára Dobiášová, Hana Formánková, Marcela Konečná, Milena Hrdličková, Veronika
Marková a další. Díky těmto dobrým vílám jsem se pomalu propracovávala k sobě
samé a taky k tomu, v jakých oblastech bych chtěla a mohla pracovat.
Ještě nemám vyhráno a stále si klestím tu pro mě novou a správnou cestu, ale na
pomoc z Celsuz nikdy nezapomenu!! Bylo by mi jen líto, kdyby tato služba skončila, protože by se tak ze světa ztratila jedna nádherná oáza klidu, pohody a nových
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začátků. Děkuji vám za všechny, kterým jste pomohli najít opět pevnou půdu pod
nohama a začít si opět vážit sama sebe. Děkuji z celého srdce za váš čas, trpělivost
a slova povzbuzení plná optimismu. Děkuji za novou víru a osobní zakoušení pocitu, že na své problémy nejsem sama! Děkuji!
KAREL, KLIENT CELSUZ
Podle mého názoru aktivity Celsuzu vhodně doplňují pomoc a podporu Úřadu
práce v oblastech, ve kterých je podle mě podpora a pomoc Úřadu práce dlouhodobě nedostatečná.
Mně i ostatním klientům během fungování Celsuz pomáhaly pravidelné osobní konzultace, kurzy na zlepšení počítačových dovedností, kurzy
komunikace a sebeprezentace, kurzy práva, kurzy zaměřené na trénování paměti a soustředění,
kurzy relaxace, workshopy zaměřené na sestavení životopisu, na vyhledávání pracovních nabídek, na oslovení potencionálního zaměstnavatele a na průběh pracovních pohovorů, poradenství o profesní orientaci, psychologické a právní poradenství, modelová výběrová
řízení a pravidelné skupinové aktivity v mnoha oblastech (například na rozvíjení
zručnosti a kreativity).
Chci poděkovat všem pracovníkům služby Celsuz za jejich práci pro dlouhodobě
nezaměstnané a přeji jim hodně úspěchů v jejich další práci.
EVA, KLIENTKA CELSUZ
Když jsem téměř před šesti lety kdesi zahlédla nabídku pomoci nezaměstnaným
a řišla do Celsuz, který se tehdy rozbíhal, netušila jsem, že to bude instituce, která
mně nejvíc celkově obohatí život (pokud nepočítám školu).

teď používám podložku na psaní, kterou jsme tehdy dostali. Nejvíc se však na mně
„podepsala“ angličtinářka. Úžasnou metodou nás jednoduše naučila v několika
málo lekcích základy anglické mluvnice. Mě tak nastartovala, že jsem pak ještě
několik let sama vnikala téměř denně do dalších tajů angličtiny (než mě přemohla
únava z péče o nemocnou maminku).
Proto když mně loni těžce onemocněla maminka a já si nevěděla rady, první má
cesta vedla do sociální poradny Celsuz a následně jsem znovu požádala o zapojení
do celého programu. Tentokrát mně bylo hůř než poprvé. Tehdy jsem měla maminku a stále jsem ještě doufala, že seženu práci. Letos jsem už byla čerstvě sama,
neměla na živobytí a nevěděla si rady. V Celsuz se mně dostalo nejen rady, pomoci
v ovládání počítače, ale především velmi vlídné zacházení a snahu mně pomoci.
Zaměstnankyně, se kterými jsem se setkala, byly vždy trpělivé a usměvavé. Tentokrát jsem dostala osobní konzultantku. Moje vždy příjemně naladěná, starostlivá
a ochotná paní Tomčalová pro mě byla náhradou chybějící přítelkyně.
Nejen, že jsem se i tentokrát dověděla mnoho nových věcí, mám báječně upravený životopis, dostala jsem další dobré rady, ale jakousi nadstavbou mně tentokrát
pomohl Celsuz přežít moje nejhorší období v životě. Mohla jsem se uvolnit při relaxaci, zvýšit si ušlápnuté sebevědomí procvičováním mozkových funkcí a absolvováním cvičného výběrového řízení (před lety jsem byla vůbec první, kdo to zkusil, ale
kvůli špatně nastavené kameře se to tehdy nepovedlo). Zlatým hřebem tentokrát
byla výtvarná dílna, která mně nejen umožnila zabývat se mou oblíbenou činností
a seznámit se s technikami, které jsem do té doby neznala, ale probudila ve mně
i zájem o vlastní osobu disputacemi s dobrovolnicí – všeumělkyní paní Evou. Po
létech jsem odložila kalhoty a začala se lépe oblékat. Jednak bylo zase kam, ale
roli v tom hrála i moje, hlavně díky Celsuz, lepšící se psychika.
Zaměstnanci Celsuz, tehdejší i současní, děkuji za pomoc. Moc si ji cením.
Poznámka: články byly redakčně upraveny.

I když jsem později docházku na Jarošku skončila, nepřestala jsem vzpomínat: Na
pro mě vynikajícího učitele ovládání počítačů Martynka, který nás kromě počítačů
jako bonus učil i normovanou úpravu písemností (tady jsem se na rozdíl od rekvalifikačního kurzu opravdu něco naučila), na učitelku psaní, která dojížděla až
od Kyjova a odhalila mé povolání, na vynikající obědy, které jsme tehdy dostávali
ještě ke kurzu počítačů (byli štědřejší sponzoři), na kolegyni, která mě při nějaké
psychohře s úsměvnou nadsázkou nazvala mlčícím filosofem, na výtvarníka, se
kterým jsem mívala stejnou cestu domů, na inteligentně vystupujícího Syřana, na
přednášku příjemného ostravského psychologa, kterého jsem pak občas zahlédla
i v televizi, na seriózně vystupujícího personalistu, který přednášel pracovní právo
a zaváděl vzorová výběrová řízení, na přednášku o využití času. Naučila jsem se
tehdy také používat brainstorming, jak napsat životopis, co je to motivační dopis,
jak se oblékat na výběrové řízení a mnoho dalších užitečných dovedností. Ještě
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Přání mohou být jen tam, kde jsou naděje.
V každém přání je vždycky záblesk štěstí.
Hans Margolius

Podpořte nás!
Pokud chcete podpořit centrum CELSUZ a pomoc lidem v nouzi, můžete tak učinit
odesláním dárcovské zprávy DMS DCHB na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30
Kč, CELSUZ obdrží 27 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.
Nyní můžete přispívat na činnost centra CELSUZ pravidelně každý
měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS
ROK DCHB na číslo 87777 a každý měsíc Vám bude automaticky
odečtena částka 30 Kč.
Děkujeme!

Služba Celsuz – sociální rehabilitace je financována z prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.
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