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Stovka dobrovolníků během akce SummerJob nabízí práci
zdarma po celé České republice. Pomohou také lidem
zasaženým tornádem na jižní Moravě
Benešov nad Černou – Netradiční pojetí prázdnin či dovolené si nachystalo na začátek
července okolo stovky mladých lidí z různých částí České republiky. Již po dvanácté se
uskuteční dobrovolnická brigáda SummerJob, která bude letos po celé České republice
podobně jako minulý rok. Dobrovolníci nabídnou v různých koutech republiky pomoc
zdarma. Na závěrečný víkend se všichni dobrovolníci sejdou v jihočeském Benešově nad
Černou, kde budou mít příležitost sdílet zážitky z uplynulého týdne. Těšit se mohou i na
kulturní program a nebude chybět koncert kapely Lovesong Orchestra, na který jsou
zváni i místní obyvatelé. Dobrovolníci v rámci projektu SummerJob pomohou na devíti
místech ve dnech 4. června – 7. července 2019. Pomohou potřebným lidem v desítkách
domácnostech, pracovat budou i na obecních či církevních objektech. Jedna ze skupin se
vydá i do tornádem zasažené oblasti na jižní Moravě.
Hlavním programem je nezištná pomoc v domácnostech
Stejně jako v minulých letech i tento rok plánují dobrovolníci nezištně pomáhat nejčastěji
v rodinách nebo u starších či nemocných lidí. „Rozsah prací je široký. Kromě přípravy dřeva
na zimu, práce na zahradě, či kydaní kozích chlívků, máme v plánu také pomoci s obnovou
zchátralého kostela ve Skočicích. Také pomůžeme lidem postiženým tornádem na jižní Moravě.
Krátce po neštěstí jsme se rozhodli přesunout job z Jičínska na Břeclavsko a Hodonínsko, kde
se v těchto dnech hodí každá pomocná ruka,“ sdělil Jan Špaňhel, koordinátor organizačního
týmu.
SummerJob pozměnil formát v reakci na pandemii koronaviru
V předchozích letech se SummerJob odehrával vždy na jednom místě, kde po dobu jednoho
týdne nabízeli mladí lidé pomoc zdarma v dané oblasti. Dobrovolníci pomáhali již na
Manětínsku v Plzeňském kraji, další tři roky na Broumovsku v kraji Královéhradeckém, na
Jesenicku v kraji Olomouckém a na Novohradsku v Jihočeském kraji, kde by se za běžných
okolností uskutečnila dobrovolnická brigáda i letos. Z důvodu dodržení hygienických pravidel
a omezení kumulace velkého množství lidí se organizační tým SummerJobu rozhodl podobně
jako v loňském roce realizovat dobrovolnickou brigádu v menších skupinkách na více místech.
Na Novohradsku v Benešově nad Černou bude působit jedna ze skupin a dobrovolníci tam
prožijí závěrečný víkend. Další joby se uskuteční v Českých Budějovicích, Skočicích a Černici
v Jihočeském kraji, poté ve Vinoři a Olešce ve Středočeském kraji, na Broumovsku ve
Královéhradeckém kraji, kde se již dobrovolnická brigáda v minulých letech uskutečnila, a na
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jižní Moravě v obcích zasažených tornádem. Jeden job opustí hranice České republiky a
dobrovolníci se vydají do Vídně pomoci s přípravou domu, kde bude působit Hnutí fokoláre,
z jehož myšlenek SummerJob vychází.
Na závěrečný kulturní víkend v Benešově nad Černou v jižních Čechách je nachystaný koncert
kapely Lovesong Orchestra. Uskuteční se v sobotu od 20 hodin ve Svazarmu v Benešově nad
Černou a jsou zváni také místní obyvatelé a lidé ze širšího okolí. Vstupné je dobrovolné.
SummerJob – kde práce dostává nový rozměr
SummerJob se letos koná již po dvanácté. Akci pořádají mladí lidé 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. „Hlavním cílem SummerJobu je především nezištná
pomoc. Je skvělé vidět, kolik radosti to nadělá,“ přiblížila garantka jobu v Černici Michaela
Chytrá. Podtitulem projektu SummerJob je heslo "Kde práce dostává nový rozměr", které
podle organizátorů trefně vystihuje hlavní myšlenku akce. Jeho cílem je nejen pomoci místním
obyvatelům manuální prací, ale zároveň i sdílet křesťanské hodnoty spolupráce, společenství,
solidarity a nezištné pomoci.

Kontakty pro media:
Sára Suchá
E-mail: sara.sucha97@gmail.com
Mobil: 792 315 032
Další informace:
WEB: http://summerjob.eu
FB: https://www.facebook.com/SummerJob/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/summerjobcz/

Na další straně naleznete seznam jobů s dobrou působení na daných místech v textovém
formátu
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Seznam jobů:
Benešov nad Černou (Jihočeský kraj)

4. – 11. 7.

České Budějovice (Jihočeský kraj)

4. – 9. 7.

Skočice (Jihočeský kraj)

3. – 9. 7.

Černice (Jihočeský kraj)

4. – 9. 7.

Vinoř (Praha)

4. – 7. 7.

Oleška (Středočeský kraj)

4. - 6. 7.

Broumovsko (Královéhradecký kraj)

4. – 9. 7.

Břeclavsko, Hodonínsko (Jihomoravský kraj)

4. - 9. 7.

Vídeň (Rakousko)

5. – 8. 7.

