V Chrudimi 13. 11. 2018

V odpoledním kurzu Šicí dílny spolu šijí matka s dcerou
Do čtvrtečního kurzu v Šicí dílně Šance pro Tebe docházejí především mladí dospělí, matky
na mateřské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaní a další, aby se naučili nejen šít, ale zároveň
také pracovním návykům. Momentálně se kurzu účastní také matka s dcerou, aby se společně
naučily nové šicí techniky a vypomohly s šitím do obchodu.
Chrudim – V rámci projektu ‘Máme šanci na sobě pracovat‘ pořádají pracovníci organizace
odpolední šicí kurzy. Různé šicí techniky si mohou lidé, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením,
vyzkoušet vždy ve čtvrtek v Chrudimi.
Do kurzu pravidelně dochází také Kateřina Surmajová se svou dcerou Milenou Bílou. „Dcera se o
Šicí dílně dozvěděla v klubu Agora, kde se ptala po nějaké práci. Tam jí řekli o téhle možnosti a já
jsem šla s ní,“ vysvětluje Surmajová a dodává: „Dříve jsem párkrát šila, ale dcera se vše naučila až
tady“. Každá pracují na svém výrobku, když je ale potřeba, ochotně si pomáhají.
Pro účastníky je kurz možností naučit se něco nového, rozvíjet své dovednosti a přijít do kontaktu
s dalšími lidmi. Může jim také pomoci při hledání stabilního zaměstnání „Důležité je, že se tu
spoustu věci naučím. Když budu chtít pracovat třeba jako švadlena do továrny, určitě se mi
zkušenosti ze Šicí dílny budou hodit,“ myslí si Milena Bílá.
Každý čtvrtek si účastníci vyzkouší něco nového. První pokusy si odnášejí domů, především ale
vypomáhají šít do obchodu šicí dílny. „Šily jsme s děvčaty například tašku, obal na svícen nebo
kosmetickou taštičku. Pokaždé se děvčata naučí nějakou novou techniku, posledně třeba přišívala
zip,“ informuje dobrovolnice Jarmila Blažková, která odpolední kurz vede.
Tematický kurz v oboru šití je součástí projektu ‘Máme šanci na sobě pracovat‘ realizovaným ve
spolupráci s městem Chrudim. V minulém roce jím prošlo 7 účastníků. Je určen především pro
mladé dospělé, kteří často po ukončení základní školy nejsou motivovaní pro další studium,
zůstávají doma a vytrácejí se jim pracovní návyky a zodpovědnost. „Důsledkem toho výrazně klesá
možnost uplatnění na trhu práce a setrvání ve stabilním zaměstnání. Zvyšuje se pravděpodobnost
ohrožení sociálním vyloučením a s tím spojených patologických projevů chování,“ objasňuje
ředitelka Šance pro Tebe Sophia Dvořáková. Také je určen pro matky na mateřské dovolené a
dlouhodobě nezaměstnané osoby.
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