S KÝM SE MŮŽETE POTKAT V
DĚTSKÉ SKUPINĚ PRVNÍ SLOVA

Helena Donovalová - vedoucí péče
„S dětmi pracuji ráda pro jejich bezprostřednost, opravdovost,
upřímnost, bezelstnost a učenlivost. S úžasem pozoruji jejich fyzické
i psychické změny během krátkého času.“
Jmenuji se Helena a vystudovala jsem Vysokou školu strojní a
elektrotechnickou. Později jsem absolvovala rekvalifikační kurz
chůvy.
S dětmi předškolního věku pracuji již 10 let. V době, kdy jsem se
ocitla na profesní křižovatce, mě právě lektorská činnost v
pěveckých kroužcích v mateřských školách natolik zaujala a bavila,
že se stala pomyslným odrazovým můstkem pro mou práci v letech
následujících. Ač mám vystudovaný úplně jiný obor, práce s dětmi
mě baví a naplňuje.

Marcela Řežábková - pečující
„Dlouho jsem pracovala s postiženými dětmi i lidmi - vnímám,
jakým velkým darem jsou zdravé děti. Pracovat s nimi je
radost. Důležité a smysluplné pro mě je, že mohu být u toho,
když dítě navazuje poprvé kontakt mimo rámec své rodiny.
Je krásné pozorovat, jak zvádají adaptaci, rozvíjí se, rostou,
mění se a učí se nové věci. Největší odměnou je vidět
spokojené a šťastné děti a jejich rodiče. A vnímat zásluhu na
tom, že děti jsou připravené na další kroky a změny ve svém
životě.“
Jmenuji se Marcela a původně jsem sociální pracovnice.
Tento obor jsem také vystudovala.

Bára Meissnerová - pečující
„Při práci s dětmi se člověk dokáže zasmát opravdu
od srdce. D ti jsou beszprost ední a inspirující. Je
skv lé vid t každý jejich úsp ch a novou v c, kterou
se práv nau ily. To m na práci s nimi nejvíce baví.“
Jmenuji se Bára. Vystudovala jsem Vysokou
um leckou školu v Praze a v Prostoru pro rodinu
jsem absolvovala rekvalifika ní kurz ch vy a zkoušku
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ů

ř
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ě

ě

profesní kvalifikace.

