
Příběh Min



Ahoj! Jmenuji se Min, je mi 16 a jsem 
z provincie Hebei v Číně. Žiju s rodinou 

na venkově. 



Díky finanční podpoře starší sestry, která pracuje 
ve městě Donnguan, jsem dokončila dvouletou 

střední školu. Tak mám vzdělání, ale teď chci co 
nejdřív začít vlastní život, něco se naučit a poznat 

svět. Plánuju odjet za sestrou 
a najít si práci ve městě. 
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Jaké výhody či nevýhody by pro Min mělo, kdyby zůstala doma 
na venkově? Co jí přinese odchod do města?



Tak už jsem tady. Ani mě nenapadlo, jak je snadné 
získat práci v továrně na sportovní oblečení! 

V areálu továrny máme i ubytování 
a obchody. Těším se na to, že se seznámím se 

spoustou nových lidí!
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Jak podle vás vypadá práce, kterou Min bude dělat?



Většinou pracuju od 7 ráno do 9 večer. Dělám 
sice přesčas, ale vydělám si tak skoro jednou 

tolik. Akorát mě přišívání suchých zipů 
absolutně nebaví! Navíc nemáme dovoleno si 
během práce povídat. Ale říkám si, že aspoň 

6 měsíců tu zůstanu.
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Jak dlouho myslíte, že Min v továrně zůstane?



Pořád přišívám zipy. Ale nejradši bych 
už byla pryč. Napadlo mě, že bych se 

mohla naučit pracovat 
s počítačem. Kurzy jsou dvakrát týdně 

od devíti večer.
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Jaké možnosti by mohl kurz Min přinést?



Začala jsem chodit do kurzu. Občas 
mám problém s placením, protože 

výplata dochází někdy o měsíc nebo dva 
později. Taky posílám peníze domů. 
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Tak jsem tu nakonec zůstala 10 měsíců. 
Ale co mě za tu dobu vytočilo nejvíc, 
bylo to, když nám o polovinu zkrátili 
přestávky, a taky to, že se musíme 

zapisovat na seznam, když jdeme na 
záchod.
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Jaké má podle vás Min plány?



Dala jsem výpověď, ale šéf mi nechtěl dovolit 
odejít. Mezitím mne překvapivě povýšili –

mým úkolem bylo získávat pro továrnu nové 
zaměstnance. Po měsíci byla má výpověď 

přijata a já z továrny odešla.
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Co bylo s Min dál?
a) našla si lepší práci                 
b) našla stejnou nebo horší práci

c) vrátila se zpět domů a vdala se (ženicha jí našli rodiče)
d) nebo ...



Rozhodla jsem se pokračovat ve své kariéře 
jinde a jinak.



Šla jsem na pohovor do nedaleké 
továrny, kde hledali někoho na pomocné 

administrativní práce. Sice jsem 
nesplňovala všechny požadavky, ale práci 

jsem získala.
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