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Obce na Jesenicku zaplnilo 150 mladých dobrovolníků ze
SummerJobu. Zadarmo zde pomáhali domácnostem i
obcím
Vápenná – Ve Vápenné v Rychlebských horách dnes končí 7. ročník dobrovolnické brigády
SummerJob. Celkem 150 mladých lidí zde celý týden zadarmo pracovalo ve prospěch
místních obyvatel a obcí. „Pomáhali jsme celkem na 108 místech ve Vápenné, Žulové, Černé
Vodě, Skorošicích a okolí,“ sdělila jedna z organizátorek Kristýna Špaňhelová. „Jsem velmi
rád, že se SummerJob v naší obci mohl uskutečnit. Celou akci vnímám jako velký impuls pro
naše obyvatele - bylo vidět, že celá obec doslova na ožila a rozhýbala se,“ uvedl Leoš Hannig,
starosta Vápenné, kde byli dobrovolníci ubytovaní. Kromě práce se v rámci SummerJobu
uskutečnila i řada kulturních programů, z nichž nejzajímavější byl koncert kapely
Znouzectnost, nebo nedělní fotbalový turnaj.
„SummerJob je postaven na myšlence dobrovolnosti a nezištné pomoci, která oslovuje jak
mladé dobrovolníky, tak i příjemce pomoci v jednotlivých domácnostech. U některých lidí jsme
pracovali celý týden, jinde pouze jeden či dva dny. Většina prací se konala v domácnostech,
avšak pomáhali jsme i ve prospěch obcí či farností“ přiblížila SummerJob Kristýna
Špaňhelová. Podle ní dobrovolníci nejčastěji připravovali dřevo na zimu, časté bylo také
pomáhání se sušením sena, nebo s vyklizením stodol nebo půd. Přestože se SummerJob konal
na Jesenicku poprvé, dobrovolníci si pochvalovali, že reakce místních lidí byly velmi přátelské
a otevřené. „Zajímavé je, že mnohdy není manuální pomoc to nejdůležitější. Lidé, u nichž
pracujeme, se často nejvíce těší na společně strávený čas a možnost si popovídat,“ sdělil své
dojmy jeden z účastníků projektu, vysokoškolský student z Pardubic David Špelda.
„Ohlášený počet mladých byl pro nás nejprve překvapením. Nyní musím říct, že jsem seznámila
se skvělými lidmi, kteří byli obohacením pro všechny, kteří se s nimi setkali. Budou nám tu
chybět,“ řekla seniorka Stáňa Šafářová z Vápenné, které dobrovolníci pomáhali s mytím oken.
„Všichni lidé, s nimiž jsem hovořil, byli z práce i pobytu dobrovolníků nadšení. Pozitivně
vnímám zejména propojení mládeže se starší generací, která někdy vnímá mladé lidi trochu
kriticky. Během SummerJobu se však mohli přesvědčit, že existují i slušní mladí lidé, kteří se
zajímají o druhé lidi,“ řekl starosta Černé Vody Zdeněk Beťák. „Osobně se mi velmi líbilo
propojení práce i společenských večerů. Jsem rád také za to, že dobrovolníci pomáhali
v dětském domově, který leží na území naší obce, a mohli být příkladem pro děti, které v něm
žijí,“ dodal starosta Černé Vody. „Vyzdvihl bych také pozitivní naladění, slušnost a vstřícnost
dobrovolníků,“ řekl starosta Vápenné Leoš Hannig.
SummerJob se uskutečnil na Jesenicku poprvé a dobrovolníci se vrátí do Vápenné a okolí
pravděpodobně i v příštích letech. Celkově se jedná již o sedmý ročník projektu, jehož první tři
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ročníky proběhly na Manětínsku v Plzeňském kraji a následující tři 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 se starosty místních
obcí.
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