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Newsletter Sdružení Práh

Vážení přátelé a příznivci,
při podpoře lidí s duševním onemocněním věnujeme dlouhodobě velkou pozornost zaměstnávání. Zaměstnání a práce obecně mají velmi pozitivní vliv na
zdravotní stav, pomáhají udržovat kvalitu života a – v neposlední řadě – umožňují
ekonomickou soběstačnost. První chráněnou dílnu pro osoby s duševním onemocněním jsme otevřeli nedlouho po vzniku Prahu.
Většina tohoto Prahového pohledu je věnována podpoře zaměstnávání. Představujeme naši asi nejviditelnější formu podpory zaměstnávání – Café Práh.
Kavárnu provozujeme už deset let, s provozovatelem Galerie Vaňkovka máme
uzavřenou smlouvu na dalších deset. V letošním roce probíhá rozsáhlý projekt
Podpora zaměstnávání 2. O jeho úspěchu svědčí i fakt, že všichni účastníci kurzu
Jednoduchá obsluha hostů úspěšně složili státní zkoušku předepsanou pro běžný
rekvalifikační kurz!
Přejeme vám příjemný zbytek prázdnin a těšíme se na setkání třeba na říjnových
Dnech duševního zdraví.
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Máme nový automobil
Pomozte nám vybavit
chráněné bydlení

Představujeme: CAFÉ PRÁH
– kavárna s přidanou hodnotou
Spousta lidí má blok vůči
nemocným nebo „postiženým“.
Je dobré se podívat, že na vlastní
nohy se dokáže postavit kdekdo.
Určitě znáte historku, jak slepci popisují
slona. Setkali se s ním poprvé, snaží se
přijít na to, co to vlastně je. Každý k němu
přijde z trochu jiné strany. Jeden narazí
na nohu. Pořádně ji prohmatá a prohlásí,
že je to kmen stromu. Druhý drží měkký
a dlouhý chobot: „Myslím, že to je had“.
Další se dotýká slonova boku a nesouhlasí s nimi: „To velké a rovné je určitě zeď“.
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Každý úsudek vznikl podle konkrétního
zážitku určitého člověka. Sice všichni
zkoumali to samé, ale každý jednu část
– každý svým způsobem.
Podobné je to s Café Práh. Podle toho,
kdy přijdete a jak se na ni podíváte, poznáte a vnímáte úplně něco jiného.
První pohled
Příjemné místo k posezení, setkávání
s přáteli, relaxaci i pracovním schůzkám. Zajímavá bezbariérová nekuřácká
kavárna s výbornou kávou, čaji, vínem,
palačinkami, zmrzlinovými poháry,
zákusky, toasty, ale i pivem, míchanými

nápoji a dalšími dobrotami, které ke
každé kavárně patří. Navíc s prodejním
koutem výrobků chráněných dílen.
Druhý pohled
Multikulturní klubový prostor s téměř
každodenním atraktivním programem
– koncerty, výstavami, autorskými
čteními, divadelními představeními,
přednáškami, impro-show, workshopy,
studentskými akcemi i pořady pro děti.
Třetí pohled
Tréninková kavárna, ve které obsluhují
lidé s duševním onemocněním – klienti
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a zaměstnanci Sdružení Práh. Kavárna
jim umožňuje trénink pracovních dovedností a nácvik zvládání pracovní zátěže
srovnatelné se zaměstnáním v běžných
podmínkách.
První pohled získá návštěvník kavárny
přes den, druhý v podvečer a večer. Třetí
je pohled sociálního pracovníka, pracovníka nebo klienta Prahu.
Každý pohled je pravdivý, ale teprve
všechny dohromady složí skutečný
obraz Café Práh.
Proč do Café Práh zajít?
Za kávou, za kulturou, za přáteli, nebo
třeba jen tak – pro dobrý pocit.
Kavárna vám nabídne možnost příjemného, ničím nerušeného posezení v nekuřáckých prostorách. Můžete posedět,
relaxovat, počkat na autobus, ale třeba

i pracovat (s WiFi zdarma). Z našeho
nabídkového listu si určitě vyberete něco
chutného, co vám zpříjemní den.
Večer samozřejmě můžete přijít za
kulturou. Pokud se vám některý z našich
programů líbí, určitě vás potěší většinou
bezplatné vstupné.
Spousta lidí má nějaký blok vůči nemocným nebo „postiženým“. Zbytečně.
U nás se můžete přesvědčit, že na
vlastní nohy se dokáže postavit kde kdo.
Že lidé s hendikepem mají své místo ve
společnosti a dokážou poskytovat plnohodnotné služby. Navenek jsme úplně
normální kavárna. Pokud poznáte rozdíl,
tak jen drobný. Dopoledne a o víkendu
třeba nemusí být obsluha úplně nejrychlejší. Ale zase ji kompenzuje sleva 30 %
na celý sortiment!
Dalším rozdílem jsou naše speciality.
Klienti se s míchanými nápoji pravidelně

V roce 2014 uspěly
na barmanské soutěži nápoje:
Alkoholický
Kapitánův švagr - vítězný nápoj barmanské soutěže 2014
/bacardi, monin okurek, ananas a černý rybíz džus/
Cena v Café Práh 72 Kč

Nealkoholický:
Sladká tečka - vítězný nápoj barmanské soutěže 2014
/banánový monin, čokoládový monin, banánový džus, smetana/
Cena v Café Práh 55 Kč
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účastní soutěží (a umisťují se na bodovaných místech). Že svou nemoc nebere
nikdo příliš vážně, svědčí i některé naše
názvy: Blud z léčebny, Antidepresivum
pro krásný den, Broskvová halucinace.
Není Broskvová halucinace dobrou
investicí, když víte, že utracené peníze
pomohou rozvíjet naše programy na pomoc lidem s duševním onemocněním?
Brzy to bude 10 let
Sdružení Práh otevřelo Café Práh
v brněnské Galerii Vaňkovka před téměř
deseti lety – 10. 10. 2005 jako tréninkovou kavárnu pro své klienty – osoby
s psychotickým onemocněním coby
jednu z forem podpory při začleňování
do běžného života. Obnovení a udržení
pracovník návyků a dovedností je pro plnohodnotný život jednou z nejdůležitějších věcí. Otevírá i lidem s hendikepem
možnost získat běžné zaměstnání.
Práce číšníka, kuchaře a uklízeče v Café
Práh je posledním stupněm pracovní
rehabilitace. Klienti musí nejprve projít
nízkoprahovými a rehabilitačními místy
v sociálně terapeutické dílně Prahu.
Mají-li dostatečné schopnosti, mohou
nastoupit do tréninkového provozu.
Dopolední provoz –
sociálně terapeutická dílna
V dopoledním provozu (a o víkendech)
obsluhují v kavárně na tréninkových
místech, za podpory pracovních asistentů, uživatelé služeb (s podepsanou
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smlouvou o využívání služeb). Minimální
pracovní úvazek je 2 x 4 hodiny týdně.
Podle možností a schopností narůstá
až ke dvaceti hodinám. Přestože nejde
pracovní poměr, tréninkové místo simuluje podmínky normálního zaměstnání.
Samozřejmostí je pravidelná docházka,
omlouvání absencí, potvrzení od lékaře
při nemoci, nahrazování služeb a plánování dovolených. Tréninkové místo učí
klienty dovednostem nutným ke zvládnuté profese číšníka a rozvíjí jejich pracovní
dovednosti. Jakmile klienti zvládají bez
problémů zátěž tréninkového místa, mohou přejít na chráněné pracovní místo.
Odpolední provoz – sociální firma
V odpoledním provozu obsluhují v kavárně zaměstnanci na chráněných místech
se zkráceným pracovním úvazkem. Chráněné pracovní místo je vymezeno § 75
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Je klasickým pracovním poměrem
se všemi právy a povinnostmi. Už získání
místa v Café Práh je podmíněné úspěšným absolvováním výběrového řízení
(zájemců je obvykle víc, než 8 – 12 pracovních míst). Provoz sociální firmy Café
Práh klade na číšníky i kuchaře obdobné
nároky jako práce v běžných kavárnách
a restauracích. Spolu s profesními dovednostmi se naučí zvládat stres a veškerá
úskalí spojená s obsluhou hostů. Nabídka
– zejména jídel – je uzpůsobena tomu,
aby ji zvládl člověk, který se do číšnické
profese zapracovává. Pomoc mu poskytují pracovní asistenti, kteří v kavárně
působí na pozici vedoucích směn.
Takto nastavený proces pracovní rehabilitace je úspěšný. Klientům, kteří jím
projdou od začátku (nízkopraová místa)
až po časově vymezené zaměstnání na
chráněných místech, se daří najít uplatnění na otevřeném trhu práce. I se svým
hendikepem si dokážou udržet práci například v restauraci, hotelu nebo lázních.
Kulturní centrum
Café Práh má od počátku i svůj kulturní
rozměr. Na izolované kulturní akce různých organizátorů z prvních let navázala
v roce 2011 vlastní ucelená dramaturgie.
Z Café Práh se postupně vyvinulo klubové místo, které nemá, co do počtu nekomerčních kulturních akcí, v Brně obdoby.
Tři různé prostory – kavárna, velký a malý
sál – mohou poskytnout zázemí téměř
libovolné kulturní akci. V loňském roce
v Café Práh proběhlo 286 klubových akcí,
z toho bylo 97 koncertů a 48 divadelních
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představení v podání deseti divadel. Bez
nadsázky lze říct, že každý všední den
probíhá minimálně jedna akce.
Jen namátkou:
Pondělí – pravidelné Divadelní pondělky – představení převážně brněnských
amatérských divadel (některé z nich zde
mají domovskou scénu).
Úterý – cyklus cestovatelského promítání ve velkém sále v režii CK Kudrna (od
října do dubna).
Na promítání navazuje hudební program
v kavárně.
První úterý v měsíci probíhá koncertní happening Open mic Na prahu, který vedle
etablovaných hudebníků nejen z ČR dává
prostor začínajícím interpretům. Další
úterní večery v kavárně jsou ve znamení
živého jazzu a koncertů etnické hudby.
Středa – netradičním formáty a různorodé projekce (filmové projekce, improshow apod.).

Čtvrtek a pátek – koncerty napříč žánry.
Čtvrtek – písničkářský cyklus „Písnička
pro Brno“.
Pátek – Brněnská a Moravská hudební
scéna.
V kavárně i v sále průběžně probíhají výstavy známých i začínajících výtvarníků
a neziskových organizací podporujících
lidi s hendikepem.
Vedle vlastní dramaturgie poskytuje Café
Práh každoročně zázemí i projektům jiných organizátorů. Namátkou: Brněnský
lunapark aneb divadlo ke kávě, Jeden
svět, Týden kávy, Folkový oříšek, Týden
výtvarné kultury v Brně.
Každé léto potom kulturní program
ustupuje Vaňkovka festu, na kterém se
Café Práh podílí.

Aktuální informace o Café Práh
najdete na www.cafeprah.cz
a na www.facebook.com/cafeprah

Komerční nabídka
Café Práh nabízí možnost uspořádání ﬁremní školení, rautů, večírků a dalších
akcí s občerstvením. Café Práh zřizuje občanské sdružení Práh, Tuřanská
12, 620 00 Brno, které zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním
postižením, čímž splňuje podmínku stanovenou zákonem č.435/2004 Sb.
poskytovatelům náhradního plnění.
V případě zájmu kontaktujte Jaroslava Hemalu:
jaroslav.hemala@prah-brno.cz
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Terénní tým pro Brno-střed
1. května začalo Sdružení Práh poskytovat lidem se schizofrenií, depresí a mánií na Brně-středu
terénní služby. Terénní tým Prahu je složený z psychiatra, psychiatrické sestry a sociálních
pracovníků. Vyjíždí za klienty a pomáhá řešit jejich akutní problémy.
Znáte někoho, kdo:
 trpí schizofrenií, depresí nebo mánií,
a jehož situace je těžko řešitelná,
 bývá často hospitalizovaný a odmítá pomoc,
 není se o sebe v důsledku nemoci
schopen postarat?
Právě jemu je služba terénního týmu určena. Kontaktujte nás na pohotovostní
lince 733 643 379 (v provozu ve všední
dny 8–17 hod.).
Vyškolená pracovnice je připravena
pomoci řešit krizové situace. Podle
popisu situaci vyhodnotí, navrhne řešení
a pomůže je zajistit. Pokud to situace

vyžaduje, zorganizuje výjezd týmu do 24
hodin. Členové týmu na místě zmapují
situaci, pomohou klientovi i jeho blízkým
s jejím řešením. Je-li to potřeba, pomáhají kontaktovat další sociální a zdravotní služby a koordinují spolupráci.
Terénní tým Sdružení Práh poskytuje
i návaznou službu po skončení hospitalizace. Klientům, kteří mají problémy
se zvládáním běžných životních situací,
pomáhá s vedením domácnosti, finančním hospodařením, péči o sebe, zajišťuje
doprovod k psychiatrovi, dalším lékařům, na úřady i v dalších situacích.
Pracovnice týmu navštěvují klienty
i několikrát týdně – je-li to nutné. Monitorují jeho zdravotní stav. Dojde-li k jeho

zhoršení, pomáhají ho řešit ve spolupráci
s ambulantním psychiatrem a psychiatrickými zařízením v Brně.
Terénní tým Sdružení Práh vznikl za
podpory Norských fondů. Využívá
know-how Vestre Viken Hospital Trust
a úzce spolupracuje s krizovým centrem
Psychiatrické kliniky FN Brno.
Kontakt
Mgr. Barbora Plochová
Koordinátor terénního týmu
tel. 733 643 379,
e-mail: terennitym@prah-brno.cz
http://prah-brno.cz/
terenni-tym-prah-pro-brno-stred

Podpora zaměstnávání
Zaměstnání je pro osoby s duševním onemocněním jednou z nejdůležitějších součástí života. Přispívá ke zlepšení
psychického stavu, podporuje úzdravu, udržuje kvalitní remise, pomáhá strukturovat čas, kultivuje soužití s okolím,
formuje reálné sebehodnocení, posiluje sebevědomí. Mzda pomáhá ekonomické samostatnosti.
Získat zaměstnání je pro osoby s psychotickým onemocněním velmi obtížné. Výzkumy ukazují, že 91 až 97 % osob s psychotickým onemocněním nemá placené
zaměstnání. Potýkají se s množstvím
problémů. Vedle objektivních (každé
onemocnění do určité míry limituje) jde
o množství subjektivních problémů – jak
na jejich straně, tak na straně zaměstnavatelů – nedůvěra v pracovní schopnosti,
strach z projevů duševního onemocnění
i různé až mytické předsudky.
Projekt
PRÁH – PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V BRNĚ
První projekt Podpora zaměstnávání
podpořený z Evropského sociálního
fondu realizovalo Sdružení Práh v dvouletém období mezi 1. 7. 2012 a 30. 6.
2014. Projekt byl vyhodnocen jako velmi
úspěšný.
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70 % účastníků zaměstnaných
v průběhu projektu získalo následné
zaměstnání i po skončení projektu!
Získání a udržení zaměstnání mělo na
účastníky očekávaný pozitivní vliv. Došlo
ke zlepšení psychického stavu, zvýšení
sebevědomí i chuti do života. Několik
účastníků naopak zjistilo, že vybrané
zaměstnání nezvládnou, je pro ně příliš
stresující nebo pro ně není vhodné. To
jim pomohlo nasměrovat jejich další
zaměření a vhodněji volit zaměstnání
nebo jiné aktivity.
Komplexní systém
Propojením sociálně terapeutických
dílen a podporovaného zaměstnávání –
postupných kroků při přechodu klientů
z chráněných do nechráněných podmínek – vznikl systém zaměstnávání
osob s duševním onemocněním, který
Práh s úspěchem využívá i po skončení projektu.

Klient do systému vstoupí přes sociálně
terapeutické dílny, kde si upevní sociálně
pracovní dovednosti, poté přejde na méně
chráněné podporované pracovní místo,
kde si nacvičí konkrétní pracovní pozici.
Na závěr nastoupí na chráněné pracovní

www.prah-brno.cz

místo, kde pracuje již samostatně s podporou pracovního asistenta. Vedle toho
může využívat podporu v jiných oblastech
života (bydlení, zvládání nemoci, apod.).
Vznikla síť spolupracujících subjektů
– pracovních konzultantů a sociálních
pracovníků ze Sdružení Práh, ambulantních psychiatrů a pracovníků úřadu
práce pro získávání klientů, zaměstnavatelů a osvětu o zaměstnávání osob
s psychotickým onemocněním.
Ve Sdružení Práh vzniklo jedno celé
nové pracoviště. Obchůdek v Galerii
Vaňkovka zaměstnal 6 klientů na pozici
prodavač.
V průběhu projektu vznikla řada podpůrných nástrojů – například speciální web
a brožury pro zaměstnavatele, odbornou veřejnost i klienty.

Projekt
Práh-podpora zaměstnávání 2
Na první projekt úspěšně navazuje druhý
realizovaný v období 12. 2014 – 30. 11.
2015 (opět podpořený z ESF).
V rámci projektu prochází uchazeči
o zaměstnání z řad osob s duševním
onemocněním osvědčený systémem:
sociálně terapeutická dílna – chráněná
dílna – chráněné místo – běžné zaměstnání. Sdružení Práh v rámci projektu
uspořádalo několik navazujících kurzů
– motivační (zaměření na informace
o projektu, motivaci a posílení sebedůvěry), aktivizační (aktivizace a nácvik
sociálních a komunikačních dovedností, příprava na odborné kvalifikační
kurzy) a kvalifikační kury – barman/
barmanka, administrativní pracovník/

pracovnice, peer konzultant/ka a šička.
Kurzy pro šičky a peer konzultanty organizuje Práh vlastními silami, zbývající ve spolupráci se specializovanými
společnostmi.
O zakončení rekvalifikačního kurzu jednoduché obsluhy (barman/barmanka) si
můžete přečíst na další straně.
Každý klient zapojený do projektu Podpora zaměstnávání dostává individuální
podporu pracovníků Sdružení Práh – od
individuální aktivizace, přes bilanční diagnostiku asistenci při hledání zaměstnání, až po pomoc pracovního asistenta.
Projekt je v současné době za polovinou. Na jeho celkové hodnocení je
v tuto chvíli ještě brzo. Dá se ale říct, že
dosavadní průběh realizace projektu je
úspěšný. Podařilo se pro klienty zajistit
kvalitní kurzy, jejich absolventi nacházejí
s pomocí pracovních asistentů zaměstnání, daří se plnit stanovené parametry.

Poradna podpory bydlení
Na konci května otevřelo Sdružení Práh PORADNU PODPORY
BYDLENÍ.
Poradna je k dispozici lidem s duševním
onemocněním, kteří se potřebují jakkoliv
poradit o problémech dotýkajících se bydlení, soužití (s rodiči, rodinou, sousedy),
o finančních problémech souvisejících
s bydlením, o nezvládání samostatného
bydlení nebo hledání bydlení.
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Pracovníci poradny člověku pomohou
zorientovat se v jeho situaci. Pokud zjistí, že je vhodným kandidátem pro službu
Chráněné bydlení nebo Podpora samostatného bydlení, může návštěva poradny být prvním krokem ke spolupráci.
Mnoho lidí ale nepotřebuje dlouhodobou
podporu. Pomůže jim jednorázová porada
s odborníkem, informace, návod jak postupovat, kde najít, co potřebují. Pracovníci poradny s dlouholetými zkušenostmi

s podporou bydlení poradí, pomohou
najít informace o sociálních službách
využitelných v oblasti bydlení, ubytovnách,
azylových domech, informace o obecních
a soukromých bytech. Pracovníci poradny
pomohou se zprostředkováním kontaktu
s majitelem nemovitosti, realitní kanceláří,
úřadem, institucí, běžně dostupnou službou. Klient poradny může využít pomoc
s internetem, společně s pracovníkem
zatelefonovat apod.

www.prah-brno.cz

Výsledkem jednání může být jednorázová rada, doporučení, domluva další
návštěvy, předání do jiné služby nebo
organizace, domluva na zahájení spolupráce s naší službou.
Poradnu najdete:
v přednáškové místnosti u Café Práh
v Galerii Vaňkovka
Poradna je otevřená
ve středu každý sudý týden
(v roce 2015 – 5. 8., 19. 8., 2. 9., 16. 9., 30.
9., 14. 10., 28. 10., 11. 11., 25. 11., 9. 12.)
Informace o poradně bydlení
najdete na www.prah-brno.cz/
poradna-podpory-bydleni

Kurz: Jednoduchá obsluha hostů
10. července 2015 složilo v Café Práh všech sedm účastníků rekvaliﬁkačního kurzu Jednoduchá
obsluha hostů úspěšně státní zkoušku. Všichni NA VÝBORNOU. Gratulujeme.
Akreditovaný kurz (MSMT-28607/2014–
1/702) realizovalo brněnské vzdělávací
středisko NcM PhDr. Zdeňky Endlicherové. Kurz byl součástí úspěšného projektu
Podpora zaměstnávání osob s duševním
onemocněním 2 financovaného z programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Evropského sociálního fondu.
Cesta kurzem nebyla pro účastníky
vůbec jednoduchá. Začala již o několik měsíců dříve, kdy zájemci o kurz
nastoupili do Café Práh na tréninková
místo číšníka. Zde trénovali základní
pracovní dovednosti, například pravidelnou docházku, kterou si každý účastník
postupně zvýšil z osmi na dvacet hodin
týdně – tedy na poloviční úvazek. Získali
základní dovednosti číšnické profese
(přípravu kávy, míchaných nápojů,
udržování čistoty na pracovišti a základy
obsluhy hostů).

Vlastní kurz složený ze dvou částí – teoretické a praktické – začal 3.
června. V prvních třech týdnech probíhala teoretická výuka ve vzdělávacím
středisku NcM. Druhá, praktická část,
proběhla v naší Café Práh. Každý
účastník absolvoval 80 hodin praxe pod
vedením pracovní asistentky a profesionálky v oboru hotelnictví v jedné osobě,
Zuzany Hlubinkové. Samozřejmě pod
supervizí vedoucí kurzu, doktorky Zdeňky Endlicherové.
Poté už účastníky čekala zmíněná
závěrečná státní zkouška, kterou všichni
zvládli na výbornou.
Účastníci kurzu nejenže získali cenné
znalosti a dovednosti z číšnické profese,
ale také certifikované osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní platností,
které mohou do budoucna využít ve
svém profesním životě.

Nový automobil
16. 6. 2015 převzala ředitelka Prahu dr. Blanka Veškrnová na malé slavnosti u Café
Práh nový Dacia Dokker z projektu Sociální automobil společnosti Kompakt s.r.o.
Auto jsme hned začali využívat v terénních službách. Děkujeme všem dárcům, kteří
nám svou podporou pomohli automobil získat.
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Potěšilo nás: Ohlas na stáž
Ráda bych Vám poděkovala za příležitost stáže ve Sdružení Práh. Program
byl organizačně dobře zpracován.
Jednotliví vedoucí služeb byli příjemní,
ochotní a vstřícní. Moje očekávání
se naplnilo. Po stáži mám nyní lepší
představu o službách, které nabízíte.
Libí se mi tento systém stáží v organizacích, zatím jste byly jen vy iniciativní.
Stáž umožní lépe poznat zařízení,
seznámit se s jednotlivými službami,
ale také s přístupem pracovníků.

Propojení služeb je, dle mne, pro Vaše
klienty přínosem. Aktivity v denním
centru jsou bohaté a rozmanité, klient
si může vybírat podle svého uvážení.
Přeji Sdružení Práh, aby své cíle a snažení, i přes různé překážky, dotáhlo do
konce. Má to smysl i účel a výsledek je
znát. Těším se na další spolupráci.
Monika Drgelová, DiS.
sociální pracovník
Magistrát města Brna

Pomozte nám vybavit
chráněný byt
Nový byt chráněného bydlení na Pekařské brzy přivítá první
obyvatele. Než se nastěhují, potřebuje ještě dovybavit. Máme již
téměř vše, chybí nám hlavně:
kuchyňské vybavení:
• hrnce a kastroly
• jídelní soupravy – talíře, příbory,
sklenice,
• kuchyňské nože, prkýnka, vařečky,
naběračky,
a další vybavení bytu:
• koupelnová skříňka,
• předsíňová stěna,
• lehká křesílka se stolkem,
• zrcadlo, prádelní koš, lampička,
žehlička a prkno.

Lávka

Pokud nám některou z uvedených
věcí můžete přenechat, budeme vám
vděční. Rádi přijmeme i věci použité –
funkční, nerozbité.
Kontaktujte
Vladimíru Kadlecovou-Vaculovou
vladka.kadlecova@prah-brno.cz
545 229 339

V červnu vyšlo nové číslo časopisu
klientů a přátel Sdružení Práh Lávka.
Časopis je k dostání na recepci Prahu
na Tuřanské 12, v Brně za symbolických
8 Kč. V elektronické verzi si Lávku můžete přečíst na www.prah-brno.cz.

KŘENOVÁ KÁVA
do dalších kaváren
Sbírkový projekt KŘENOVÁ KÁVA je
v naší kavárně Café Práh úspěšný.
Oslovili jsme další kavárny a restaurace
v Brně a okolí, aby nám projekt pomohly rozšířit. Již brzy si budete moct
Křenovou kávu na podporu chráněného
bydlení dát i na dalších místech.
Sledujte www.krenovakava.cz.

Zahradní vybavení
Pro nový projekt zahradní terapie, který právě spouštíme (představíme
v příštím Prahovém pohledu), hledáme různé zahradnické vybavení.
Pokud byste mohli postrádat:
• jakékoliv zahradnické nářadí,
• dřevěný nebo kovový zahradní
nábytek (i k renovaci),
• sudy a barely na vodu,
• tvarovky ztraceného bednění,
• trámy, prkna a palety (i staré),
• skleníkové a pařeništní díly,
• přebytky a odkopky trvalek,
cibulovin.
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Rádi si pro to přijedeme a odvezeme.
Pokud nám cokoliv z výše uvedeného
můžete přenechat, kontaktujte naši
provozní kanceláře na telefonech: 539
051 122 a 734 152 545 nebo napište
na e-mail: info@prah-brno.cz.

KŘENOVÁ
KÁVA
POMOC S CHUTÍ.
Vynikající Křenovou kávou pomůžete
Sdružení Práh vybudovat nové
chráněné bydlení na Křenové 63.

Děkujeme za podporu.

www.prah-brno.cz

Křenové
domečky
Naši veřejnou sbírku na podporu
chráněného bydlení na Křenové můžete
nyní podpořit i zakoupením Křenových
domečků. Krásné domečky – výrobky
sociálně terapeutické dílny – potěší –
třeba jako dárek a pomohou.
Domečky můžete koupit v Obchůdku
v Galerii Vaňovka (v přízemí), nebo
v Café Práh.

Výrobky chráněných dílen
Výrobky našich chráněných dílen můžete koupit v obchůdku v přízemí Galerie Vaňkovka v Brně, V Café Práh ve Vaňkovce, v sídle
Sdružení na Tuřanské 12 a na Fleru – www.fler.cz/shop/chranene-dilny-prah

Poděkování
Děkujeme všem, kteří pro nás
pracují bez nároku na honorář
a těm, kteří naši činnost ﬁnančně
nebo materiálně podpořili:
ANABELL, AGRO BRNO, spol. s r.o.,
BALÓNY KUBÍČEK, spol. s r.o., BAUMAX
ČR, s.r.o., Brněnský deník ROVNOST,
JANA BUCHTOVÁ, IVANA DAMBORSKÁ, DIVADELNÍ SPOLEK PRKNO,
DIVADLO KŘOVÝ, EVA DOLEŽALOVÁ,
ECE, MARTIN KONDRÁT, GYMNÁZIUM
J.G. MENDLA, MUDr. RADKA HELLAROVÁ, IMPRO DŽOW, RNDr. BARBORA JAVOROVÁ, SVATOPLUK JERGL,
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NAĎA KLUSÁČKOVÁ, TOMÁŠ KOPECKÝ, EVA MELUZÍNOVÁ, ING. LIBUŠE
OHNISKOVÁ, Bc. ROMAN ONDERKA,
MBA, MUDr. MARIE PETRÁSOVÁ, PFIZER, s.r.o., Ing. MICHAL PLACHÝ, RÁDIO KROKODÝL, Manželé RATHOUŠTÍ,
REMET spol, s.r.o., TOMÁŠ ROSSI,
SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB
BRNO 1, ALEŠ SOUKUP, ZUZANA
STRAKOVÁ, KVĚTOSLAVA ŠMERKOVÁ, PETR ŠMERDA, TAX CONSULTING, TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, TIBET
V BRNĚ s.r.o., MUDr. HELENA TRÁVNÍKOVÁ, Ing. Jan Uhlíř, firma UHLÍŘ
A FAULHAMMER spol. s r.o., UNIMAGNET s. r. o., JOSEF VEŠKRNA,

PhDr. JANA VRÁNOVÁ, FRANTIŠEK
ZAPLATIL KOVO-ZAPLATIL s.r.o.,
BARBORA ZAVORALOVÁ MOŘKOVSKÁ, ZŠ MĚŠŤANSKÁ + HUDEBNÍ
ŠKOLA YAMAHA
Dobrovolníci:
Bc. Mária Běhalová, Ester Detáryová,
Katarína Droppová, Matúš Dzurjo,
Mgr. David Havel, Markéta Hermannová,
Mgr. Jaroslava Jelínková, Lucie Jiráčková,
Bc. Veronika Machová, Radomír Metelka,
Bc. Eliška Pavlíková, Ing. Jan Pokluda,
Veronika Schelleová, Adam Šmidovič,
Bc. Magdalena Tomšů, Tereza Váňová,
PhDr. Eva Vlčková, Iveta Vymětalová

www.prah-brno.cz

