Working in Disability is about becoming a part of someone's life and supporting them to live their
life to the fullest. This is a job where every bit of effort you put in you're going to get back. I never
wanted to work somewhere where you're just making money for a boss. I wanted to work
somewhere where I could get something out of what I'm doing. I can go home, I can be happy
about what I've done in a day, and I can know as a person I've grown more through my work. I
use music therapy with my clients to inspire their emotions. It's a great tool for releasing these
things, maybe suppressant in the back of our minds and bringing it to the forefront. Every time
you go to a client's place, everything you support someone to do in their lives, you know that you
are actually making a difference. If you weren’t there, the day would be different without you.
Opportunities working in Disability are massively increasing and people like me who are very
passionate about certain interests will be able to capitalise on that. To think, nowadays, as a 24
year old, I can combine my interests and my passions and do something that not only will help
other people, but something that I could work something for myself, something that I could be
proud of, something that I could build. Yeah, this is an incredible gift.

Η εργασία στον κλάδο των υπηρεσιών Αναπηρίας σημαίνει να γίνετε μέρος της ζωής κάποιου
ανθρώπου και να τον υποστηρίξετε να ζήσει τη ζωή του στο μέγιστο. Αυτή είναι μια δουλειά που
ο,τιδήποτε συνεισφέρετε θα έχετε ανταπόκριση. Ποτέ δεν ήθελα να δουλεύω κάπου να βγάζω
χρήματα για ένα αφεντικό. Ήθελα να δουλεύω κάπου που θα μπορούσα να αποκομίσω κάτι από
αυτό που κάνω. Μπορώ να πάω στο σπίτι μου, μπορώ να είμαι χαρούμενος για αυτό που έχω
κάνει μέσα στην ημέρα, και μπορώ να ξέρω ότι ως άτομο έχω ωριμάσει περισσότερο μέσω της
δουλειάς μου. Χρησιμοποιώ τη μουσικοθεραπεία με τους πελάτες μου για να τους εμπνέω τα
συναισθήματά τους. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να απελευθερώνονται, που ίσως
καταπιέζονται στο πίσω μέρος του μυαλού μας και φέρνω αυτά τα συναισθήματα στο προσκήνιο.
Κάθε φορά που πηγαίνετε στο σπίτι ενός πελάτη, για ο,τιδήποτε υποστηρίζετε κάποιον να κάνει
στη ζωή του, ξέρετε ότι κάνετε πραγματικά διαφορά. Εάν δεν ήσασταν εκεί, η ημέρα θα ήταν
διαφορετική χωρίς εσάς. Οι ευκαιρίες απασχόλησης στον κλάδο των υπηρεσιών Αναπηρίας
αυξάνονται μαζικά και άτομα όπως εμένα που είναι πολύ παθιασμένα με ορισμένα ενδιαφέροντα,
θα μπορέσουν να επωφεληθούν από αυτό. Σκεφτείτε ότι σήμερα ως 24χρονος μπορώ να
συνδυάσω τα ενδιαφέροντά και τα πράγματα που είμαι παθιασμένος και να κάνω κάτι, που όχι
μόνο θα βοηθήσει άλλους ανθρώπους, αλλά κάτι που μπορώ να δουλέψω, κάτι για τον εαυτό μου,
κάτι που μπορώ να είμαι περήφανος, κάτι που μπορώ να οικοδομήσω. Ναι, αυτό είναι ένα
απίστευτο δώρο.

