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Zmena veľa znamená: Varíme kávu, ktorá hosťom chutí
Lucia pracuje v Agentúre Manna ako kuriér. Spolu so svojou osobnou asistentkou robieva rozvoz jedla po
pracoviskách.
6. apr 2009 o 15:00 Voices, sme.sk

Lucia Bajčevová vyskúšala niekoľko pracovných miest, kým sa „našla" v profesii. V súčasnosti pracuje v chránenej dielni,
kde sa pripravujú jedlá, podáva sa káva a iné nápoje. A je tu rada. Vďaka prítomnosti osobnej asistentky sa o ňu ani jej
príbuzní nemusia obávať.
Lucia pracuje v Agentúre Manna ako kuriér. Spolu so svojou osobnou asistentkou robieva rozvoz jedla po pracoviskách. V
minulosti pracovala v internetovej čajovni, kde sa naučila základy servírovania a komunikácie so zákazníkom. Práca v
chránenej dielni pre ňu znamená bezpečné prostredie a možnosť zarobiť si financie na svoje nové hobby - spoločenský tanec.
Ďalšie videá série Zmena veľa znamená, ktoré Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o. Bratislava pripravuje v
spolupráci s Neziskovou organizáciou Voices, nájdete každú nedeľu o 12:00 h. na www.apzba.sk a www.sme.sk.
Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky.
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1. Gamiﬁkácia: Nový hit v učení ﬁnančnej gramotnosti na ZŠ
2. Ikonický Harley-Davidson za bezkonkurenčnú cenu
3. Testovanie elektrobicyklov v košickom Cassovare
4. Staňte sa aj vy súčasťou príbehu Pražskej jari!
5. Deťom s rakovinou n.o. pomáha onkológii byť špičkovou klinikou
6. Pilsner Urquell Pub Trnava: Aj tu majú výborné pivo
7. Najlepšie hotely v Egypte
8. Havran Pub Smolenice: Upečú vám pizzu a načapujú dobré pivo
9. S podkladmi pre stavebné povolenie pomôže Geoportál
10. Pohotovosť, záchranka či liečba doma? Viete, ako sa rozhodnúť?
PR články vašej ﬁrmy na tomto mieste ›
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