V Chrudimi 31.8. 2015
TISKOVÁ ZPRÁVA

Šicí dílna pomáhá už dva roky. Jak se jí daří?
Již od roku 2013 funguje v rámci organizace Šance pro tebe unikátní projekt
sociálního podnikání. Šicí dílna a úklidové práce umožňují klientům zažít úspěch v
pracovním prostředí a rozvíjet své schopnosti a pracovní návyky přímo pod křídly
domovské organizace. Díky zkušenostem a dovednostem, které v rámci působení v
dílně získají, zvyšují svou hodnotu pro pracovní trh a jsou pak schopni lépe obstát v
běžném zaměstnání.
Projekt šicí dílny získal za dobu svého působení množství pozitivních ohlasů. Jde o
všestranně výhodnou službu, která umožňuje organizaci aktivně se podílet na zaměstnávání
svých klientů, a zároveň pro ně vytvářet inspirativní a edukativní pracovní prostředí.
Zaměstnankyně dílny tak mají prostor pro individuální růst i zážitek z kolektivního tvůrčího
procesu, který jim přinese viditelné a hmatatelné výsledky. Ty pak dělají radost zákazníkům,
jejichž peníze zase dělají radost švadlenám. Kruh dobra se uzavírá.

A jak to všechno začalo?
V roce 2012 přišli pracovníci Šance pro Tebe s nápadem vytvořit projekt sociálního
podnikání, který by pomáhal snižovat nezaměstnanost a s ní spojenou kriminalitu příslušníků
sociálně vyloučených lokalit Chrudimska. Vzhledem k nízké úrovni vzdělání a špatné
pracovní morálce jsou klienti Šance přes veškeré snahy organizace obtížně uplatnitelní na
trhu práce. Sociální podnikání by jim proto pomohlo získat potřebné kompetence a motivaci
k dalšímu růstu. A tak vznikl nápad na šicí dílnu a úklidové práce. Díky spolupráci s
projektem města Chrudim pod názvem “Máme šanci na sobě pracovat” mohla organizace
nakoupit potřebné vybavení a velmi brzy se začaly zaučovat první švadlenky.
V roce 2013 získala šicí dílna významného spojence v podobě projektových partnerů
CEKAS při Národním vzdělávacím fondu, o.p.s. a České asociace streetwork, o.s.
Ti v té době realizovali čtyřletý projekt zaměřený na děti a mládež z rizikového prostředí,
financovaný z prostředků dánské nadace The Velux Foundations. Jednou ze stěžejních
aktivit bylo vytváření a podpora tréninkových míst pro sociálně ohrožené mladé lidi. Cílem
bylo poskytnout jim zkušenost se zaměstnáním a potřebnou praxi pro zvýšení šance na
další uplatnění na trhu práce. Vzhledem ke kompatabilitě obou projektů získala Šance pro
tebe ve veřejném výběrovém řízení finanční podporu na zajištění obchodu a šicí dílny.

Na začátku roku 2014 obdržela šicí dílna první firemní zakázku na výrobu
propagačních předmětů pro město Chrudim. Švadleny vše stihly podle plánu a počátkem
května proběhlo slavnostní předání hotové zakázky starostovi města, panu Petru
Řezníčkovi.
Jen o pár měsíců později zažila dílna další velký zlom, když byl ve Fortenské ulici
otevřen krámek Ušito s šancí, kde se prodávají drobné výrobky dílny jako chňapky, zástěry
či pytlíky na cvičky. Každý tak má možnost pořídit si domů originální kousek s puncem
dobrého skutku.

V červnu letošního roku navštívil dílnu Christian Holtet, konzultant z nadačního fondu
The Velux Foundation, aby se přesvědčil, jak si projekt vede. Hovořil s pracovnicemi Šance
nejen o samotné šicí dílně, ale také o situaci vyloučených lokalit v Pardubickém kraji
obecně. Celá návštěva proběhla v příjemném duchu a dánská delegace odjížděla
spokojená.
Od otevření dílny v červenci roku 2013 v
ní našlo uplatnění již celkem jedenáct klientek.
Jedna z nich pracovní poměr záhy rozvázala,
další odešla studovat, ostatní v dílně nadále
pracují. Klientka, která v šití našla obzvláště
zalíbení, navíc přemýšlí o zvýšení své
kvalifikace v oboru na odborném učilišti v
Chroustovicích.
V současné době pracují švadleny na
menších zakázkách, drobných dárcích či
opravách oděvů, ale i větších objednávkách,
jako jsou placky s logem pro pardubický
obchod Lokálka či potahy na židle pro ČSD.
Zajímavou objednávkou byly také postavičky
tanečníků, které si od dílny objednalo město
jako odměny na taneční soutěž. Mezi
zakázkami stíhají zaměstnankyně dílny vyrábět
také celou řadu vánočních a zimních předmětů
jako jsou čerti a andílci, váčky na nadílku či
vánoční prostírání.

V rámci projektu funguje kromě šicí dílny také úklidová služba, která nabízí pracovní
pozice především mužským klientům, ale i ženám, které nechtějí šít či prodávat v obchůdku.
Náplní práce těchto zaměstnanců je úklid kancelářských prostor a domácností, čištění
koberců a čalounění mokrou metodou pomocí extraktačního vysavače či údržba zahrad a
veřejných prostranství. Zejména v předvánočním období jsou tyto služby hojně vyhledávány
místními firmami, které se po svátcích chtějí vrátit do čistých kanceláří.

Chcete-li projekt podpořit svou objednávkou, napište manažerce šicí dílny a úklidů
Lucii Teplé na email: sance@sance.chrudim.cz, anebo zavolejte na telefon: 731 412 051.
Pro drobné dárečky a jiné radosti si přijďte do obchůdku Ušito s šancí na adrese Fortenská
138, Chrudim.
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