V Chrudimi 9. března 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA

Co nového přinesla zima do šicí dílny?
Nezisková organizace Šance pro Tebe již několik let provozuje šicí dílnu, která skýtá
pracovní příležitost pro dlouhodobě nezaměstnané obyvatele sociálně vyloučených
lokalit Chrudimska. Šicí dílna realizuje projekt Tréninková pracovní místa pro mladé od
15 do 26 let podporovaný Českou asociací streetwork a kurz šití a úklidových prací pro
osoby starší 26 let za finanční podpory města Chrudim. Její provoz je podpořen také
Pardubickým krajem a města Chrudim. V loňském roce byla dokonce oceněna jako
společensky odpovědné podnikání.
Šicí dílna poskytuje svým zaměstnancům stabilní pracovní prostředí, ve kterém mají
příležitost naučit se novým dovednostem nejen v práci, ale i v praktickém životě. Zdokonalují
zde své schopnosti, upevňují pracovní návyky a zažívají dobrý pocit z kvalitně odvedené
práce a stálého přijmu. Tato zkušenost by jim měla přinést lepší postavení na pracovním trhu
a zároveň motivaci pro získání a udržení stálého zaměstnání.
Ačkoli v dílně šijí převážně ženy, pracovní místa nejsou genderově omezena. Zaměstnanci,
kteří šít nechtějí či nemohou, mají příležitost získat praxi a zkušenosti jako prodavači
v obchůdku, který k šicí dílně náleží. Zde může veřejnost nakupovat výrobky, které výborně
slouží jako dárky či dekorace. Již nyní je v něm k dostání bohatá jarní kolekce.

Šicí dílna získává větší i menší zakázky od města i veřejnosti. V současnosti šije
například pouzdra s výšivkou Zubra, podšálky pod hrníčky, textilní panenky, kuchyňské
chňapky, prostírání atd. Velký zájem je také o opravy textilu.
Tréninková místa v šicí dílně jsou klienty vítána, avšak organizace se často setkává
s problémem dopravy zaměstnanců. Jelikož v dílně pracují převážně obyvatelé menších měst
v okolí Chrudimi, není výjimkou, že nemají dostatečné finanční prostředky na pravidelné
dojíždění. Přes tyto komplikace má šicí dílna v současnosti téměř plný stav zaměstnanců.
Najdete nás v ulici Fortenská 138, Chrudim. Kontaktovat nás můžete také na telefonu
731 412 051 nebo sance@sance.chrudim.cz. Děkujeme za Váš nákup a podporu našeho
drobného sociálního podnikání.
Otevírací doba: Pondělí a pátek: 8,30 – 12,00; 13,00 – 16,00
Za podporu děkuje Šance pro Tebe především České asociaci streetwork a Národnímu
vzdělávacímu fondu dánské nadaci Velux Foundations, městu Chrudim a Pardubickému kraji.

Kontakt pro novináře:
PR komunikace: Bc. Jana Pacolová, tel.: +420 720 176 985, jana.pacolova@sance.chrudim.cz

