
Článek do obecních zpravodajů

„Letos v létě zavítá do naší obce až 150 mladých dobrovolníků, kteří mohou zadarmo
pracovat i u vás.“

Máme velikou radost, že v létě, přesněji od 30. 6. do 7. 7. 2019, proběhne v naší obci a okolí
akce s názvem SummerJob (z anglických slov „léto” a „práce“). Tato akce se koná již
podesáté, avšak letos poprvé u nás, přesněji v Benešově nad Černou, Horní Stropnici,
Pohorské Vsi a také v obci Malonty. Mladí brigádníci, kteří budou nezištně pomáhat během
tohoto týdne lidem v našem regionu, se k nám sjedou ze všech koutů republiky. Dobrovolníci
budou přes den v menších skupinách pracovat na rozdílných místech, ale večer si dopřejí
bohatý kulturní program, který spolupořádají a budou na něj zvát naše obyvatele. Již teď
nám organizátoři akce prozradili, že se můžeme těšit na večerní tancovačku, divadlo, veliký
koncert či fotbalový turnaj.

Možná vás teď napadají následující otázky, na něž nám už nyní jeden z organizátorů akce
SummerJob odpovídá:

To k nám do naší obce opravdu přijede tolik lidí pomáhat a zadarmo? „Ano, a když nám
během práce dáte najíst, tak budeme úplně šťastní.“

Mohu se i já přihlásit o pomoc od pár dobrovolníků u mě na zahradě či na mém domečku?
„Ano, zvládáme prakticky všechno od sekání dřeva, trávy, malování plotů až po bourání staré
rozpadající se stodoly. Naši brigádníci jsou statní mladíci, pilné a pečlivé slečny, ale hlavně
jsou to všichni mladí pracovití lidé.“

Je možné se někde o této akci dozvědět bližší informace? „Ano, máme své webové stránky,
a také se za vámi v průběhu následujících měsíců několikrát vypravíme, abychom se začali
seznamovat, protože už teď se na vás a práci ve vašich domovech těšíme.“

www.sumerjob.eu

www.facebook.com/SummerJob



Článek na webové stránky

„Letos v létě zavítá do naší obce až 150 mladých dobrovolníků, kteří budou zadarmo
pracovat u nás v rámci akce SummerJob.“

V létě, přesněji od 30. 6. do 7. 7.2019, proběhne v naší obci a okolí akce s názvem
SummerJob (z anglických slov „léto” a „práce“). Tato akce se koná již podesáté, avšak letos
poprvé u nás, přesněji v Benešově nad Černou, Horní Stropnici, Pohorské Vsi a také v obci
Malonty. V předchozích ročnících dobrovolníci pracovali na Jesenicku, Broumovsku a
Plzeňsku.

Mladí brigádníci, kteří budou nezištně pomáhat během tohoto týdne lidem v našem regionu,
se k nám sjedou ze všech koutů republiky. Dobrovolníci budou přes den v menších
skupinách pracovat na rozdílných místech, ale večer si dopřejí bohatý kulturní program, na
který jsou zváni všichni občané našich obcí. Již teď nám organizátoři akce prozradili, že se
můžeme těšit na večerní tancovačku, divadlo, veliký koncert či fotbalový turnaj.

SummerJob dává práci nový rozměr a je důkazem toho, že pracovat beze mzdy lze i v
dnešním světě. Mladí dobrovolníci jsou nejen studenti, ale také pracující lidé, kteří díky
svému přesvědčení věří, že pomoc druhým lidem má smysl.

Pokud se chcete o akci dozvědět více, koukněte se na webové stránky či reportáž České
televize, z minulého ročníku této akce.

www.sumerjob.eu

www.facebook.com/SummerJob

Odkazy na reportáže z minulých ročníků

ČT (1): https://www.youtube.com/watch?v=SjkcMyfb5cU&t=

ČT (2):
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/218411000100706/obsah/630742-misto-pr
azdnin-brigada?fbclid=IwAR32IP92Z9zy2CnUZpIMtuhMqi8ui04QOZnK5NFkOi-30B9q-y6HA-h1RZg

ČRo Olomouc:
https://olomouc.rozhlas.cz/porazit-tri-tuje-posekat-louku-nebo-vykydat-hnuj-dobrovolnici-pomahaji-lide
m-na-7559141?fbclid=IwAR1oHXAYMPWNTaITQrxeK_vjWbxXwme5joWPlzjMORvUmrF6mZHYUCQ
zGZM
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