V Chrudimi 17. prosince 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA

Příběhy našich dobrovolníků:
Dobrovolnice paní Jarmila Blažková, byla nominována organizací Šance pro Tebe při příležitosti
OCEŇOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH
FIREM ROKU 2019 v rámci Pardubického kraje
Šance pro Tebe si svou činnost bez podpory dobrovolníků nedokáže představit, a to i z důvodu,
že zapojení občanů do řešení otázek společného zájmu vnímá jako důležitý krok v rozvoji občanské
společnosti a její soudržnosti.
Šance pro Tebe pracuje s dětmi, mládeží, mladými dospělými a jejich rodinami, s jednotlivci a skupinami,
s komunitou.
„Dobrovolník nabízí svůj volný čas, své dovednosti a schopnosti nezištně, což přináší pro Šanci pro Tebe a
především uživatelům sociálních služeb novou zkušenost a šanci na změnu v jejich životech. Kontakt s
dobrovolníkem je dalším možným kontaktem se společenským prostředím a díky tomuto setkání dostává
uživatel sociálních služeb šanci zažít věci jinak,“ vysvětluje Sophia Dvořáková, ředitelka organizace Šance
pro Tebe.
Dobrovolník pomáhá při plnění osobních cílů jedince, ale i jednotlivých sociálních služeb. Dobrovolníci naší
organizace Šance pro Tebe se stali součástí také sociálního podniku Šicí dílna s obchodem.
„Paní Jarmila Blažková je DOBROVOLNICÍ a podporou šicí dílny již několik let, a to svými zkušenostmi,
přináší nové technologie, nové nápady,“ doplňuje Jana Fukasová, mistrová šicí dílny. V roce 2019 darovala
nezištně více než 700 hodin svého času právě nám, pracovníkům Šance pro Tebe. DĚKUJEME. „Pomáhala
nám s provozem, zejména s rozvojem dovedností pracovníků při běžných činnostech v šicí dílně i obchodu,
podporovala nás. Je oporou i učitelkou pracovníkům na tréninkových pracovních pozicích - kdy nezištně
předává své dovednosti a zkušenosti. Byla a je pomocníkem při překonávání obtížných životních okamžiků,
jak v životě jedince tak i komunity,“ doplňuje Sophia Dvořáková.
Je to žena s velkým otevřeným srdcem.
Za to vše ji patří velký dík a nominování na udělení ceny je jednou z příležitostí.

Projekt dobrovolnictví je realizován za finanční podpory Pardubického kraje a Ministerstva
vnitra ČR
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