
Lizzie (18) je absolventkou odborného studia na SŠ a VOŠ v Banbury ve Velké Británii. Miluje tanec a ve 
volném čase se věnuje baletu a stepu.

Lizzie má Turnerův syndrom*, jehož důsledkem je také menší vzrůst. Právě kvůli své výšce zažila na škole 
šikanu. Zároveň má sluchovou vadu a používá sluchadla.

Díky kurzům na VOŠ získala řadu pracovních schopností. Během studia pracovala ve školním obchodě 
a naučila se tak komunikovat se zákazníky a pracovat s pokladnou. 

Její škola pravidelně pořádá pracovní veletrh, na který zve místní zaměstnavatele. Zde se Lizzie setkala 
s představiteli McDonald´s. Natolik je zaujala svým přátelským vystupováním, že jí na místě nabídli 
pracovní místo. 

V McDonald´s pracuje již 6 měsíců, její hlavní pracovní náplní je úklid restaurace a sociálního zařízení, 
odnášení táců a rovnání vybavení na stolcích. Občas pracuje také u přepážky a obsluhuje zákazníky, zde se 
nejvíce projeví její přátelská a otevřená povaha. Tu oceňuje i její nadřízený: „Zákazníci si odnesou výbornou 
zkušenost, pocit, že jsou na prvním místě. Vždy máš na tváři úsměv a pro zákazníky je tak snazší tě oslovit.“

Lizzie by si ráda do budoucna našla práci, ve které by mohla spojit svou schopnost komunikovat se 
zákazníky, lásku ke zvířatům a zkušenosti s péčí o zvířata.

LIZZIE NAŠLA PRÁCI,  
KTERÁ JI BAVÍ

Lizzie má v práci stále úsměv na tváři. Její přátelské vystupování 
a vstřícnost jí také otevřely dveře k současné práci. Kolegové si Lizzie 
velmi váží, protože se své práci a týmu vždy věnuje na 100 %.

* Turnerův syndrom je vrozené 
onemocnění vznikající v důsledku 
absence chromozomu X, které se 
vyskytuje u žen. 
Ženy s Turnerovým syndromem mají 
menší vzrůst, často mívají záněty 
středního ucha, srdeční vady, může se 
u nich objevit také porucha zraku,  
např. šilhavost. Intelektové schopnosti 
nejsou zasaženy.

The European Commission support for the production of this publication 
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 
for any use which may be made of the information contained therein.


