V Chrudimi 24. července 2014

TISKOVÁ ZPRÁVA

Založili jsme další sociální podnikání v Chrudimi:
Otevíráme obchod a šicí dílnu „Ušito s šancí“.
Přijďte podpořit ty, kteří potřebují šanci
Kdy: čtvrtek 24. července 2014 ve 13 hodin
Kde: Fortenská ulice, Chrudim

Šance pro Tebe, nezisková organizace z Chrudimi, která se dlouhodobě věnuje podpoře lidí, kterým hrozí sociální
vyloučení, realizovala s městem Chrudim v minulém roce pilotní projekt Máme šanci na sobě pracovat. V jeho
rámci proběhlo vzdělávání v oboru šití a úklidových prací. V letošním roce se podařilo na projekt navázat a už
naplno rozjet šicí dílnu s názvem „Ušito s šancí“, která poskytuje pracovní místa pro ty, kteří potřebují šanci a
potřebují zažít úspěch v pracovním prostředí.
Bonbonkem na letošní práci týmu šicí dílny je otevření obchůdku s výrobky ze šicí dílny a z dalších spřátelených
neziskových organizací. Zákazníci v obchůdku „Ušito s šancí“ mohou potěšit svým nákupem nejen sebe a své
blízké, ale také si mohou být jistí, že podpořili lidi, kteří potřebují a zaslouží si šanci.
OTEVÍRÁME VE ČTVRTEK 24. ČERVENCE VE 13 HODIN, ul. Fortenská č.p. 138, Chrudim.
S rozjezdem obchůdku a šicí dílny „Ušito s šancí“ pomohla Česká asociace streetwork (ČAS) a Národní
vzdělávací fond, kteří obchůdku věnovali finance ze zdrojů Velux foundation. Velký dík patří městu Chrudim,
které nápad založit sociální podnikání v šití a úklidových pracech podporuje už od roku 2013.


Pozvánku i s videem najdete na odkazu zde. Podrobný program včetně účasti pana starosty Petra
Řezníčka, zástupců České asociace streetwork, Národního vzdělávacího fondu a nadace Velux
foundation najdete na odkazu zde.



Podrobně o sociálním podnikání v šití a úklidových pracech se dočtete zde.
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Šicí dílna ze Šance pro Tebe
V šicí dílně, kterou za podpory města Chrudim provozuje organizace Šance pro Tebe, se začalo pracovat v roce
2013. Tehdy vznikla šicí dílna jako samostatný projekt v rámci prevence kriminality s názvem „Máme šanci na
sobě pracovat“.
Šicí dílna a nově i obchod umožňuje mladým lidem z Nízkoprahových klubů pro děti a mládež (NZDM) na
Chrudimsku a také chrudimským klientům, kterým by mohlo hrozit sociální vyloučení, najít práci, praxi, inspiraci
a podporu pro svůj další život.
Šicí dílna a obchod „Ušito s šancí“ není jediným sociálním podnikáním na území města Chrudim, zabývá se jím na
příklad i naše spřátelená organizace, která provozuje alternativní jídelnu Kruh zdraví.

Rozhovor se zakladatelkou a vedoucí šicí dílny a obchodu Ušito s
šancí Kristýnou Fečkovou, pracovnicí Šance pro Tebe
Proč by lidé z Chrudimi měli navštívit obchod Ušito s šancí?
Kristýna Fečková: Obchod a šicí dílna Ušito s šancí je obchod, ve kterém je možné nakoupit výrobky, které
vznikají v rukách mladých lidí z nízkoprahových klubů na Chrudimsku. Jsou to mladí dospělí, kteří potřebují získat
praxi v dílně nebo v obchodě. Současně v dílně také brigádně pracují lidé ze sociálně vyloučených lokalit v
Chrudimi.
Cílem práce v dílně Ušito s šancí a v obchodě je zdokonalit či znovunastavit pracovní návyky, což našim
zaměstnancům nebo brigádníkům pomůže zvýšit možnost najít si řádné zaměstnání.
Práce v dílně i obchodě je však především práce týmová. Nemáme klasická pracovní místa, ale tzv. tréninkové
pracovní pozice. Znamená to, že lidé u nás dostávají plnou podporu ze strany sociálního asistenta, mistrové a
vedoucí dílny. Na druhou stranu ale musí dodržovat stanovená pravidla jako v každém jiném zaměstnání.
Součástí podpory je také příprava na získání dalšího zaměstnání, pomáháme našim zaměstnancům třeba s
přípravou na pracovní pohovor. Sociální práce jde tady souběžně s praktickou prací v dílně a obchodě.
Co lidé v obchodě Ušito s šancí najdou?
Kristýna Fečková: Vyrábíme věci, které by lidem dělali radost doma. Zatím jsme na začátku, a tak zkoušíme, co
nám nejlépe jde, ale současně dbáme na to, co chtějí zákazníci. Zákazník u nás mimo šitých výrobků z naší šicí
dílny najde i sortiment plstěných věcí od Momo Chrudim a výrobky klientů DSS Slatiňany. Myslím, že filantropicky
založení Chrudimáci i turisté budou náš obchod navštěvovat rádi a najdou u nás pro své blízké zajímavé dárky a
navíc s přidanou hodnotou adresné podpory sociálně potřebných lidí přímo z našeho nejbližšího okolí.
Při otevření obchodu u nás najdete netradiční ubrusy a prostírání, chňapky, zástěrky, polštáře, tašky, sáčky na
bačkůrky, kapsáře, panenky, vařečkovníky, pytlíčky na bylinky aj. Naší snahou je používat co nejvíce příjemné
české materiály jako je len a bavlna, ale díváme se i po novinkách ve světě.
Myslím, že náš obchod nabídne zákazníkům originální výrobky – jsou totiž opravdu jedinečné svým designem a
nápaditostí, ale i tím, že se jedná o výrobky sociálního podniku, což jim dává významnou přidanou hodnotu.
Alespoň tak to cítíme a setkáváme se s takovými ohlasy.
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Co je sociální podnikání a sociální podnik?
Kristýna Fečková: Primárním cílem sociálního podnikání a podniku je podpora sociálních služeb ve prospěch
znevýhodněných lidí, na prvním místě tedy nestojí zisk. Proto jsme se také rozhodli využít toho, že se nám
podařilo získat finance na provoz obchodu a navázali jsme spolupráci i s dalšími neziskovými organizacemi v
Chrudimi a okolí.
Co v obchůdku a šicí dílně Ušito s šancí plánujete do budoucna?
Kristýna Fečková: V nejbližší budoucnosti chceme rozšiřovat sortiment. Chceme totiž, aby byl zajímavý a stále
nový. Rádi bychom zkusili dělat šitou bižuterii, hračky, dětské oblečení jako jsou šátečky apod. Plánujeme
vytvoření nabídky originálních šitých propagačních předmětů pro firmy. A výrobky chceme v budoucnu nabídnou
k prodeji i prostřednictvím internetového obchodu.

Další informace
Další a podrobné informace o sociálním podnikání a šicí dílně se můžete dočíst na našem webu v záložce Šicí
dílna a úklidové práce. Zde si také můžete stáhnout Katalog výrobků šicí dílny.
Další dotazy vám zodpoví Ing. Kristýna Fečková, vedoucí obchodu a šicí dílny na mailu kristyna@sance.chrudim.cz
nebo na telefonu 731 412 051.

Kontakt pro média
Mgr. Veronika Volejníková, Šance pro Tebe, PR komunikace
+420 603 837 928 | media@sance.chrudim.cz
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