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CÍLE SUMMERJOBU
ÚČASTNÍCI

Prostřednictvím 150 účastníků nabízíme možnost
darovat svůj čas potřebným lidem, zakusit živé
společenství a vyjít ze své komfortní zóny do
neformálního prostředí. Týdenní akce není jen o
práci, během doprovodného programu mohou
účastníci navštívit kulturní, duchovní a sportovní
program.

OBČANÉ

Snažíme se oživit pohraniční oblasti nejen prací,
ale i povzbuzením a společnou zábavou. Skrze náš
pobyt chceme zaktivizovat činnost obcí a farnosti a
inspirovat případné schopné jedince. Nově
vzniklými vztahy mezi účastníky a místními chceme
bourat předsudky (mezigenerační, názorové,
etnické apod.) a změnit pohled na křesťanství a
mladou generaci. Doprovodným programem
povzbuzujeme život v obci a podporujeme
sousedské vztahy.

VIZE SUMMERJOBU
Hlavním zaměřením SMJ je manuální
pomoc potřebným lidem v českém
pohraničí. Chceme přinášet povzbuzení,
radost a inspiraci. Věříme, že naším
příkladem můžeme inspirovat další lidi
k aktivitě ve společnosti. Klademe důraz
na sociální potřeby starších a
osamocených lidí a věnujeme jim naši
pozornost. Skrze náš projekt chceme
předávat hodnoty křesťanské víry a
svědčit tímto konkrétním způsobem o
Bohu, který je láska



11. ROČNÍK – COVID EDITION 
Ročník 2020 se odehrával jinak, i přes
původní plán jet opět pomáhat do
Novohradských hor. Nechtěli jsme nikoho
ohrozit, a proto vznikla speciální verze
SMJ2020.

SummerJob jsme rozdělili na 11 menších
jobů, které se odehrávaly na různých místech
v termínu 4. – 9. 7.

• Stavěšice u Kyjova – 6 dobrovolníků

• Lukavice – 6 dobrovolníků

• Zubčice – 10 dobrovolník

• Olešná – 16 dobrovolníků

• Vinoř – 18 dobrovolníků

• Vápenná – 7 dobrovolníků

• Skočice – 6 dobrovolníků

• Vídeň – 4 dobrovolníků

• Jičín – 19 dobrovolníků

• Martínkovice – 14 dobrovolníků

• Hosín – 12 dobrovolníků

Na oslavu dobře odvedené práce se potom
od 10. do 12. 7. odehrála víkendovka pro
všechny dobrovolníky na rekreačním statku
Pastucha v jižních Čechách.

,



V ROCE 2020 SE POPRVÉ USKUTEČNIL I SUMMERJOB COMEBACK, KTERÝ SE VRÁTIL
DO MARTÍNKOVIC.
Každý rok jsme na SummerJobu diskutovali možnost návratu na některou z dřívějších lokací –
ideou bylo nabídnout menší, komorní akci. Letos se nám tato idea zhmotnila v první ročník
SummerJobu Comeback v Martínkovicích. Ukázalo se, že o takovou akci je zájem - debut byl velmi
úspěšný a zúčastnilo se ho celkem 50 dobrovolníků.

Návrat do Martínkovic na Broumovsku, kde jsme byli naposled v roce 2015, se odehrál 22. – 26. 7.
a příští rok ho chceme zopakovat!



VÝVOJ LIDÍ A JOBŮ
Během 11leté historie se SMJ několikanásobně rozrostl. V prvních 3 letech jsme působili na
Plzeňsku, poté na Broumovsku a následovaly 3 roky na Jesenicku. V minulém roce jsme měli
první zkušenost v Novohradských horách. Ročník 2020 byl výjimečný snad ve všech ohledech,
proto zde není zmíněný.

I přes rostoucí zájem zůstáváme u max 150 účastníků. Děje se tak z kapacitních, praktických,
ale především komunitních důvodů. Pokud má akce zachovat svého ducha, je potřeba, aby o
sobě účastníci vzájemně věděli a vztahy byly konkrétní. Na přípravách pracuje téměř 30členný
tým přes celý rok, intenzivně potom 6 měsíců před akcí. Tato skupina se z části každý rok
obnovuje, snažíme se střídat jednotlivé kompetence, aby se každý naučil přemýšlet nad
SummerJobem z jiného úhlu a nezabředl v jedné pozici.



PLÁNY DO BUDOUCNA A PODPORA
Abychom pokryli nutné náklady na organizaci akcí, sháníme prostředky skrze granty, dotace a
sponzorské dary. Náklady na jednoho účastníka SMJ jsou cca 2 800 Kč. Povedlo se nám
myšlenku SMJ rozšířit, podobné akce se konají na Plzeňsku a ve Slovinsku, v roce 2019 jsme
také uspořádali první ročník Dne dobrovolnictví. Rádi bychom, aby se podařilo SMJ šířit ještě
dál a předat naše know-how do dalších společenství. Budeme Vám vděčni za Vaši podporu.

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČÍSLO ÚČTU: 239185959 / 2010

VARIABILNÍ SYMBOL: 202177
SPECIFICKÝ SYMBOL: mobil na kontaktní osobu (nepovinný údaj)
ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE: jméno dárce

Můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely, popř. zveřejnit dárce v seznamu
sponzorů. Vaše dotazy ráda zodpoví či více informací dodá Marta Talířová
marta.talirova@gmail.com.

SummerJob vzniká ve spolupráci s organizací Pontes z.ú., která se soustředí na eticky
hodnotné, výchovné a vzdělávací aktivity.
Ve své široké škále aktivit podporuje zejména programy pro mládež a rodiny.
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