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Zmena veľa znamená: Chcem si udržať túto prácu
Peter Šindler v zamestnaní získava sociálne kontakty a sebaistotu, už niekoľkokrát však z organizačných
dôvodov prišiel o prácu. Agentúra sa mu snaží pomáhať pri vyhľadávaní novej práce a jej udržaní.
23. mar 2009 o 15:00 Voices, sme.sk

Hoci má Peter Šindler kombinované zdravotné postihnutie, doma ostať nechce a snaží sa pracovať.
Viac ako desať rokov robil v telefónnej ústredni v bratislavskej Nemocnici na Kramároch. Práca mu pozdvihla sebavedomie a
našiel si veľa priateľov. Po reorganizácii však miesto stratil a stal sa jedným z prvých klientov Agentúry podporovaného
zamestnávania. Vystriedal viacero zamestnaní a momentálne pracuje ako robotník upratovacej čaty.
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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Vsetko dobre a nestrat vieru v buducnost. Ono, ak to clovek vydrzi, potom je vzdy lepsie :)

PEACEMAKER - PRED 7 ROKMI

Držíme palce Peter.

+ PRIDAŤ PRÍSPEVOK
ČÍTAŤ CELÚ DISKUSIU (2)

Hlavné správy zo Sme.sk
DOMOV

Tiso v školách. Niektorí žiaci sa ho zastávajú
Učitelia hovoria, že téma totalitného vojnového štátu vždy v triedach rozpúta aktívnu
diskusiu. Chýbajú im kvalitnejšie učebné materiály.

KOMENTÁRE

Wilders bledne, ale kríza Západu pretrváva
Prehlbujúca sa frustrácia si vyžaduje odpovede od vládnucej vrstvy.

EKONOMIKA

S veľkou pompou ohlásil Fico investíciu. Investor sa na celý rok odmlčal
Spoločnosť mala spracúvať mlieko.

DOMOV

Učiteľ Smatana: Mladým ľahko vyjde Tiso ako politický génius
Juraj Smatana učí dejepis na gymnáziu v Považskej Bystrici.
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Neprehliadnite tiež
Blanára môže nahradiť Podmanický, Smer o kandidátovi na župana v Žilinskom kraji nerozhodol
Smer testuje Blanára aj Podmanického v prieskumoch verejnej mienky.

Vo vysokohorskom teréne Tatier trvá mierne lavínové nebezpečenstvo
Pri oteplení počas poludnia sa môže lavínové nebezpečenstvo mierne vystupňovať.

Schvaľovať praktiky, ktoré sa hlásia k rasovej nenávisti je podľa Mostu neprípustné
Strana Most tvrdí, že vo vyspelej demokracii nie je možné schvaľovať nič, čo sa hlási k
intolerancii a nenávisti.

Na hraniciach s Ukrajinou sprísnia od apríla kontroly pre občanov Únie
Systematické kontroly na hraniciach reagujú na rastúcu teroristickú hrozbu v Európe.

Donáška Dovolenka Reality Recenzie Reštaurácie Zľavy

Pizza Bene
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3 veľké p.+1 malá Zdarma (+krabica)
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Pizzéria Jagogastro
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Pizza už od 4,10€
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