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Sportujte nebo choďte s EPPkou a pomozte tak Klubíčku
rozšířit tréninkové pracoviště.
Nadace ČEZ podpořila projekt Klubíčka na rozšíření činností tréninkového pracoviště
o pojízdnou kavárnu KlubkoCafé. Pomozte Klubíčku získat body v aplikaci EPP/
Pomáhej pohybem. Nadace ČEZ poté body přemění na peníze a věnuje Klubíčku
80.000 Kč na nákup kávovaru a mobilního stánku „na míru“.
Být hendikepovaný neznamená být neužitečný nebo nemoci naplnit určité životní cíle – třeba
najít si práci, která mě bude bavit. A to je důvodem, proč NNO Klubíčko Beroun, z.ú. vedle
sociálních služeb pro děti i dospělé se zdravotním postižením vytváří i tréninková a později i
pracovní místa pro hendikepované. Až dosud se jednalo o pracovní pozice uklízeč a pomocný
kuchař, administrativní pracovník a konzultant bezbariérovosti.
Od září budujeme tréninkové pracoviště na adrese Beroun, U Archivu 156. Zde vzniká cvičná
kuchyňka, ve které budou klienti péct sladké a slané pečivo, a tvořivá dílna, kde budou klienti
vyrábět různé malé dárkové předměty, jako třeba sypané čaje, vonné soli nebo ručně vyráběná
mýdla. Produkty pak budou k dostání v pojízdné kavárně spolu s dobrou kávou, kterou budou
zákazníkům připravovat klienti Klubíčka.
V tréninkovém pracovišti umožníme klientům získat nové praktické zkušenosti a pracovní
návyky, klienti se zdokonalí v činnostech, které jsou jim blízké a ke kterým mají dispozice. Tím
napomůžeme klientům najít nové možnosti seberealizace a zažít pocity úspěchu a uspokojení
z práce.
Po absolvování tréninkového programu budou mít klienti možnost se stát zaměstnanci
Sociálního podniku Klubák, z.ú., kde za svou práci budou pobírat mzdu.
Tím se rozšíří nabídka pracovního uplatnění o pozice pracovník tvořivé dílny a prodejce pojízdné
kavárny KlubkoCafé.
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Vytváříme příležitosti pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem.

Kavárna KlubkoCafé bude fungovat jako pravidelný stánek na berounských farmářských trzích a
různých akcích pro veřejnost konaných v našem regionu.
Rádi s naší kavárnou přijedeme i na různé soukromé oslavy či podnikové akce a uvítáme i další
příležitosti, jak potěšit širokou veřejnost dobrou kávou nebo čokoládou a různými domácími
zákusky, které budou péct klienti našeho tréninkového pracoviště.
A kdo z nás by si nerad dopřál lahodné espresso se zákuskem?
Tak pojďte s námi a aplikací EPP sportovat.
Za body, které „vypotíme“ při sportování nebo chůzí s EPPkou, koupí Klubíčko mobilní stánek a
kvalitní kávovar.
Pomůžete nám získat potřebné body a uděláte i něco pro své zdraví?
Tak s chutí do toho.
Více na http://www.pomahejpohybem.cz/
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