V Chrudimi 26. února 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA

Šicí dílna ze Šance pro Tebe nabízí tréninková pracovní místa
pro ženy v těžké životní situaci
Šicí dílnu a obchůdek s názvem Ušito s šancí už obyvatelé města Chrudim znají, najdou ji ve
Fortenské ulici, kousek od náměstí. Šicí dílna s obchůdkem vznikla v roce 2013 jako sociální podnik
organizace Šance pro Tebe. Své uplatnění v ní najdou lidé, kterým se nedaří najít stálé pracovní
místo. Tréninková pracovní místa umožňují vyzkoušet si pravidelné zaměstnání a naučit se novým
dovednostem. „Mladí lidé, převážně z vyloučených lokalit Chrudimska, jsou často v situaci, kdy mají
dokončeno pouze základní vzdělání a díky prostředí, ve kterém vyrůstají, jim zcela chybí základní
motivace pro další studium,“ vysvětluje důvod vzniku tréninkových pracovních míst Sophia
Dvořáková, ředitelka Šance pro Tebe. „Téměř všichni se pak potýkají s tím, že raději zůstávají doma,
jenže tak se jim vytrácí i poslední zbytky pracovních návyků a zodpovědnosti,“ podotýká Sophia
Dvořáková.
Zmíněné problémy vedou k tomu, že je velmi těžké
podobné klienty zaměstnat a ještě těžší je pro ně samotné
si práci udržet. „Tréninková pracovní místa mohou pomoci
změnit negativní návyky a oprostit se od demotivujících
postojů k hledání práce. Téměř všechny ženy, se kterými
pracujeme (nejen v šicí dílně), řeší zadlužení. A z tak
velkého existenčního problému se nedostanou jinak než
tím, že změní své postoje a naučí se dobrým pracovním
návykům a posléze si najdou a udrží práci,“ vysvětluje
Jana Fukasová, mistrová Šicí dílny s obchodem.
Jednoduše řečeno, je potřeba, aby lidé z vyloučených lokalit měli možnost si vyzkoušet úspěch
v práci a odnést si pozitivní zkušenost. „V základu nám jde o to, aby tito lidé změnili své zažité
vzorce chování a postoje k zaměstnání. Ten postoj je bohužel velmi negativní a v rodinách žijících
ve vyloučených lokalitách se mezigeneračně přenáší. To je velký problém, na který při naší sociální
práci přímo v terénu stále narážíme. Nemá však smysl všechny lidi z vyloučených lokalit odsoudit.
Potřebujeme jim dát pouze šanci a prostor, aby mohli své chování měnit. Jednou z možností je třeba
tréninkové pracovní místo v šicí dílně,“ uzavírá ředitelka Dvořáková.

Kromě nabídky tréninkových pracovních míst, probíhá v šicí
dílně od září letošního roku také kurz šití na stroji i ručně. Je
určen všem, kteří se chtějí něco nového naučit.
Do kurzu šití mohou vstoupit kromě dlouhodobě
nezaměstnaných žen také mladí či maminky na mateřské
dovolené.
Kurz šití se koná v podvečer, vede jej zkušená lektorka a ženy
doprovází také dobrovolnice. Kromě šicích dovedností si
kurzistky odnáší i dovednosti, které pak mohou uplatnit třeba
při jednání s budoucím zaměstnavatelem.

O sociálním podniku Ušito s šancí









Šicí dílna Ušito s šancí funguje od roku 2013 jako sociální podnik organizace Šance
pro Tebe.
První úvahy nad tím, jak dát klientům možnost zažít úspěch v pracovním prostředí, přišly
už v roce 2012.
Velkou oporou pro vznik šicí dílny se stal pilotní projekt města Chrudim v rámci prevence
kriminality s názvem „Máme šanci na sobě pracovat“.
Cílem sociálního podniku bylo přimět sociálně vyloučené klienty z Chrudimi k pracovním
aktivitám, vzdělávání, upevňování a znovu nastavování pracovních návyků a zkušeností.
Adresa obchodu: Fortenská 138, Chrudim.
Otevřeno: od pondělí do pátku od 8,00 do 16 hodin.
Šicí dílna Ušito s šancí má také facebookový profil, na odkazu zde.
Nabídku sociálního podniku už od roku 2013 doplňujeme také zakázkami v oblasti úklidu
kanceláří a domácností (čistíme koberce a čalounění mokrou metodou pomocí
extraktačního vysavače).

Deklarace principů sociálního podniku „Ušito s Šancí“

V roce 2019 jsme v sociálním podniku šicí dílna „Ušito s šancí“ zaměstnávali více než 30% osob ze
znevýhodněných skupin na celkovém počtu zaměstnanců.
Plnění environmentálního principu
Organizace zohledňuje environmentální aspekty výroby i spotřeby, hlásí se ke konceptu Zero waste,
sleduje ekotrendy. Její výrobky podporují bezobalové nakupování, pro jejich výrobu jsou používány
recyklované materiály. Třídí odpad, při administrativně šetří papír.
Přínos pro místní komunitu (místní prospěch)
Společnost upřednostňuje uspokojování potřeb místního trhu (místní komunita a místní poptávka).
Spolupracuje s místními aktéry a je partnerem v místních sítích. Vytváří pracovní příležitosti pro
osoby se sociálním, kulturním a zdravotním znevýhodněním zejména z oblasti Chrudimska.
Integrační a personální nástroje
Společnost má zaveden systém vzdělávání zaměstnanců. Obsahuje popis pracovních pozic, jejich
nároky na znalosti a dovednosti. Každoročně v posledním čtvrtletí probíhá analýza vzdělávacích
potřeb, která vychází z potřeb společnosti a pracuje s individuálními plány rozvoje zaměstnanců.
Z analýzy je vytvořen plán vzdělávání na nový rok. V souladu s plánem probíhá v průběhu roku
realizace vzdělávání. Účast na něm je u každého zaměstnance zaznamenávána do osobní karty.
V závěru roku je před novou analýzou provedeno vyhodnocení a jeho výsledky zaznamenány do
plánů rozvoje.
Systém vnitřních předpisů obsahuje formy a četnost porad, způsob pravidelného a systematického
informování zaměstnanců o chodu firmy, výsledcích hospodaření, naplňování společensky
prospěšného cíle.
Projekt šicí dílna „Ušito s šancí“ je realizován za podpory
Pardubického kraje, Města Chrudim a MAS Chrudimsko. Děkujeme.

