Chrudim, 20.listopadu 2020
Šicí dílna neziskové organizace Šance pro Tebe - dílna lidskosti, která zaujímá v Chrudimi své
důležité místo.

Šicí dílna s obchůdkem vznikla v roce 2013 jako sociální podnik organizace Šance pro Tebe. Její
vznik byl inspirován v návaznosti na pilotní projekt města Chrudim v rámci prevence kriminality s
názvem „Máme šanci na sobě pracovat“. Cílem bylo aktivizovat sociálně vyloučené obyvatele
města k pracovním aktivitám, vzdělávání, upevňování a znovu-nastavování pracovních návyků a
zkušeností.
V rámci dalšího projektu „Dejme šanci pracovat“, vznikla v šicí dílně tréninková místa pro
zaměstnance ze sociálně slabších a znevýhodněných skupin, prostřednictvím kterých se uchazeči
naučí nebo získají pracovní návyky, které jim v budoucnu pomohou v jejich dalším zaměstnání.
Sociální podnik „Ušito s Šancí“ je dílna lidskosti, která neodsuzuje lidi z vyloučených lokalit, ale
naopak se snaží své uchazeče o zaměstnání motivovat a začlenit je do pracovního procesu.
Jana Fukasová, mistrová šicí dílny poukazuje mimo jiné na důležité jádro, které se skrývá pod
myšlenkou tréninkových míst, během kterých se v průběhu jednoho roku naučí uchazeči šít.
„Zaměstnanci jsou zde vedeni k dodržování pracovně právních vztahů a obeznámeni se
zákoníkem práce, který určuje práva a po vinnosti vztahu mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem jako je například pracovní doba, bezpečnost práce, dovolené a podob“, říká
Jana Fukasová.
„Velmi důležité je pro mě také to, jak k zaměstnancům přistupuji. Ke všem se chovám uctivě, vykám
jim a snažím se o to, aby viděli, že jako lidské bytosti mají svojí hodnotu. Také se jim snažím jít
příkladem a proto ke své práci přistupuji zodpovědně a svědomitě“, dodává Jana Fukasová.
Oslovené zaměstnankyně jsou vděčné za příležitost, kterou dostaly. Dle jejich slov je jejich činnost
v šicí dílně baví, těší se na kolektiv a do práce chodí rády.
„Mám dobrý pocit z toho, když za sebou vidím svojí práci. Vyrábíme zde různé tašky, pod-sedáky,
peněženky, pouzdra, relaxační pelíšky pro miminka, hračky a podob. Jsem ráda, že zde mohu
pracovat, oblíbila jsem si kolektiv, ve kterém si rozumíme“, tvrdí s úsměvem na tváři Natálie, jedna
z podpořených osob.
Svoji důležitou úlohu sehrála šicí dílna i během corona-virové krize, při níž se stát potýkal
s kritickým nedostatkem ochranných prostředků. V šicí dílně byly ušity tisíce kusů roušek pro
občany města, různých firem, institucí, a okolních obcí. Roušky šili zaměstnanci Šance pro Tebe,
ale také dobrovolníci, kteří hrají důležitou roli v dnešní nelehké době.
Projekt je realizován za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost Evropských
strukturálních fondů prostřednictvím MAS Chrudimsko a Města Chrudim.

