
Kde jste se poprvé setkal s Freyou? Jaké to bylo setkání?

Myslím, že jsme se poprvé potkali právě v HUB Praha, holky
předtím měly jiného mentora, se kterým si ne úplně rozuměly, tak
já jsem byl taková náhrada. Jak takové potkání vypadá – jako první
rande – každý do něj vstupuje s různým očekáváním a nese tak
trochu kůži na trh.
Pamatuji si, že jim to oběma slušelo. Tím, že se dlouho                  
 v neziskovém prostředí pohybuji, tak jsme se společně s pomocí
děvčat mohl rychle zorientovat v jejich zadání a začali jsme
společně hledat řešení jejich otázek. Freya – dělá v nelehkých
podmínkách strašně moc užitečnou práci a myslím, že to nyní ještě
nikomu moc nedochází, co všechno pro kvalitní život všech možných
skupin jejich klientů udělaly. Věřím, že jejich čas ještě přijde a
třeba až budu jednou v domě důchodců, tak bude moje problémy
řešit sociální pracovnice, která prošla kurzy od Freyy.  

OD PROVOZNÍHO ŘEDITELE
MENTOREM
Markéta Malátová

Jmenuji se Marek Vozka     a
nyní pracuji jako ředitel Paláce
YMCA, což je společnost, která
spravuje několik nemovitosti
pro YMCA ČR. Předtím jsem se
více jak 18 let pracoval           
 v Člověku v tísni. Mám ve
svém životě velké štěstí na
skvělé učitele, tak jsme si v
jednu chvíli řekl, že je načase
to co jsme měl možnost se
naučit začít vracet. Přihlásil
jsme se do několika
dobrovolnických
mentoringových programů –
jedním z nich byl i v HUB
Praha, kde jsme se poprvé
potkal s Freyou v rámci
programu Edsion.
Více o mne na
https://marekvozka.cz/
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KDO JE MAREK VOZKA?

ROZHOVOR S MARKEM
VOZKOU

https://marekvozka.cz/


„MÝM POSLÁNÍM JE
UMOŽŇOVAT LIDEM

NALÉZAT SVÉ
SKRYTÉ SVĚTY,

OBJEVOVAT MEZI
NIMI SOUVISLOSTI  

 A UVÁDĚT JE DO
SOULADU.“

Jaké jsou Vaše plány do
budoucna?

To jste mne zaskočila. Žít dobrý
život? Asi bych se rád „nacházel“
v dobrých „místnostech“ – podle
hesla „Pokud sedíte v místnosti,
kde jste nejchytřejší, tak sedíte ve
špatné místnosti“ - tedy měl stále
odvahu navštěvovat místa, kde se
něco nového naučím, když je to
třeba ze začátku nepříjemné. A
pokud by se mi k tomu dařilo
každý den udělat něco, na co bych
mohl být hrdý – třeba jen drobnost
(a jednou za čas něco většího).
Když to shrnu, tak sedět v
„dobrých“ místnostech a při
přecházení mezi nimi se snažit
dělat dobré věci.

Co byste popřál Freye a
sexuální asistenci do dalších
let?

Moc bych přál nejen
spoluředitelkám, ale celému týmu,
aby se jim dostalo ocenění, aby
jednou za čas někdo přišel a řekl
jim: jste fakt dobré, děláte skvělou
práci – ony ji totiž fakt dělají.
Představuji si, jak se svými dětmi
řeším, do jakého domova důchodců
se ženou nastoupíme a já si budu
vybírat podle toho, jestli má od
Frey certifikát, že má vyškolený
personál.


