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150 dobrovolníků bude zadarmo pracovat ve prospěch
obyvatel Jesenicka v rámci akce SummerJob
Vápenná – Netradiční pojetí prázdnin či dovolené chystá na první prázdninový týden 150
mladých lidí z různých částí České republiky. Zúčastní se 7. ročníku letní dobrovolnické
brigády SummerJob, která se letos poprvé uskuteční na Jesenicku. Program účastníků tohoto
projektu bude jednoduchý – přes den nabídnou svoje síly místním obyvatelům v rámci
dobrovolné pomoci, večer chystají zábavní a kulturní programy, na něž zvou širokou veřejnost.
Dobrovolnický projekt SummerJob se uskuteční 1. – 8. července v obcích Vápenná, Žulová,
Černá Voda a Skorošice.
Příprava celé akce probíhá ve spolupráci s místními starosty. „Rádi podpoříme každou dobrou
myšlenku, která může pomoci lepšímu životu v naší obci. Proto se těšíme se na účastníky
projektu SummerJob, kteří přijedou do obce nezištně pomáhat našim občanům - zlepšovat nejen
obydlí a zahrádky, ale i navazovat nové vztahy,“ řekl Leoš Hannig, starosta Vápenné, kde
mají dobrovolníci základnu. V minulých ročnících dobrovolníci zvládali široké spektrum prací
jak na obecním majetku, tak i v domácnostech. „Jsme připraveni pomoci takřka všem, kteří si
o naši práci zažádají. Nabízíme pomoc s prací na zahradě, na stavbě, při natírání plotů, nebo
vyklizení půd, sklepů či stodol. Nemáme problém se postarat i o technicky náročnější práce,“
představila rozsah pomoci vedoucí organizačního týmu Kristýna Špaňhelová. „Přihlásit se
o pomoc ze strany dobrovolníků je stále možné – a to skrze naše webové stránky
www.summerjob.naplno.net/. Bližší informace mohou poskytnout i starostové obcí, v nichž
budeme působit,“ řekla Špaňhelová.
Mladí dobrovolníci i obyvatelé Vápenné a dalších obcí se mohou rovněž těšit i na zajímavý
kulturní program, který organizátoři v rámci projektu SummerJob chystají. „Letos
například vystoupí místní divadelní uskupení s muzikálem Fantom Opery (pondělí 4. 7.,
Žulová, Kulturní dům). Nebude chybět ani tradiční fotbalový turnaj a akční odpoledne pro
děti a mládež (neděle 3. 7., Vápenná, hřiště), nebo večerní tancovačka (neděle 3. 7., Vápenná,
kulturní dům). „Asi hlavním vrcholem programu bude koncert kapely Znouzectnost ve
Vápenné na hřišti, který se uskuteční v úterý 5. července ve večerních hodinách,“ prozradil Jan
Baroš, který má na starosti kulturní program. „Jednotlivé programy jsou určené jak pro
dobrovolníky, tak i pro místní obyvatele, které chci tímto srdečně pozvat. Vstupné na všechny
programy bude zdarma,“ řekl Baroš.
Podtitulem projektu SummerJob je heslo: "Kde práce dostává nový rozměr", které podle
Kristýny Špaňhelové nejlépe vystihuje hlavní myšlenku akce. „Naším cílem je nejen pomoci
místním obyvatelům skrze manuální práci, ale zároveň sdílet hodnoty spolupráce, solidarity a
nezištné pomoci,“ vysvětlila Špaňhelová.
SummerJob se letos uskuteční na Jesenicku poprvé. Celkově se jedná již o sedmý ročník
projektu, jehož první tři ročníky proběhly na Manětínsku v Plzeňském kraji a následující tři
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roky na Broumovsku v Královéhradeckém kraji. Akci pořádají mladí z Hnutí fokoláre a jejich
přátelé. Dobrovolnická brigáda je otevřená pro mladé lidi od 18 let. Jelikož se jedná o
křesťanské společenství, má celá akce také svůj duchovní rozměr, který je primárně
připravován pro účastníky SummerJobu. Celou akci dobrovolníci připravují ve spolupráci
s místní samosprávou. Během týdne pomohou až na 80 místech na Jesenicku.
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