V Chrudimi 5. 11. 2018

Práce musí bavit, jinak nemá cenu ji dělat, říká dobrovolnice Šance pro Tebe,
z.s.
Člověk se stává dobrovolníkem z různých důvodů. Může jít o potřebu pomáhat, dělat něco
prospěšného, dělat, co ho baví a co má rád. Nebo všechno dohromady. Přesně to je případ téměř
sedmdesátileté dobrovolnice Jarmily Blažkové z Chrudimi, která pomáhá nejen při realizaci kurzů
v Šicí dílně Šance pro Tebe.
„V šicí dílně jsem našla druhý domov. Šití je pro mě zábava a tady se můžu realizovat,“ vysvětluje
paní Jarmila. Každý čtvrtek ji můžete zastihnout v šicí dílně, kde učí šít ostatní. „Když je potřeba
tak tu šiju, někdy si to beru i domů. Zároveň učím šít také další děvčata,“ popisuje svou práci.
„Jára Blažková je součástí pracovního týmu šicí díly. Sama se tenkrát přihlásila, že by pro nás
chtěla dobrovolně pracovat,“ vzpomíná mistrová šicí dílny Jana Fukasová na dobu před třemi lety,
kdy se Jarmila Blažková začala o dílnu zajímat. Nyní je neodmyslitelnou oporou organizace.
„Když jsem se o Šicí dílně dozvěděla, tak jsem prostě přišla, že bych tu chtěla šít, že mě to baví.
Jsem už v důchodu, mám dva syny, ale ti samozřejmě žijí jinde, takže jsem zůstala sama. Občas
ještě pracuji, ale co mám jinak dělat doma. Pro rodinu šít nemůžu, mým dětem se to nelíbí, tak šiju
tady,“ popisuje své motivace dobrovolnice, která dříve pracovala jako účetní. „Z malé výpomoci se
nakonec rozvinula intenzivní spolupráce, která obsahuje vedle běžného šití, předávání zkušeností se
šitím, také nové nápady, oporu, předávaní životních zkušeností a optimismu,“ říká Jana Fukasová.
Šití je pro Jarmilu formou odpočinku a relaxace. „Myšlenkově se tu vyřádím a odpočnu si od
běžných činností a taky třeba od účetnictví a čísel,“ vysvětluje. Přestože šije od svých 12 let, za
celou dobu ji to neomrzelo, prý se má stále co učit. „Pořád je co objevovat. Člověk se o to musí
zajímat, hledat si návody na internetu a tak,“ dodává.
Dobrovolnická agentura organizace Šance pro Tebe je finančně podporována Pardubickým krajem
a Ministerstvem vnitra ČR.
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