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NEWSLETTER
V NOVÉM KABÁTĚ
Tento pravidelný newsleYer jsme
oblékli do nových barev a přidali mu
trochu obsahové šťávy. Doufáme, že
se vám bude dobře číst.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Je za námi letošní pálení čarodějnic u Café
Na půl cesty v parku Na Pankráci. Zábavy bylo
pro malé i velké dost až do pozdních večerních
hodin. Děkujeme všem, kteří jste nás přišli
podpořit!

www.greendoors.cz

NEWSLETTER / JARO 2016….strana 2
INFO Z KAVÁREN:
KYTARA PRO CAFÉ NA PŮL CESTY
Na pálení čarodějnic se kavárně Café Na půl cesty
poštěselo, v letošní dražbě jsme mohli nabídnout
exkluzivní zlíbanou kytaru za úžasných 15.500 Kč.
Děkujeme KYTARY.CZ a kupci za podporu!

KRÁTCE:
SPUSTILI JSME NOVÝ WEB
Nově si jej můžete prohlížet
i ve vašich mobilech. Dejte nám
vědět, jak se vám líbí!

PÍŠOU O NÁS V RESPEKTU
V únorovém vydání časopisu Respekt vyšel článek o
Klubu V. kolona. V etulku článku se honosila kašna s
Warholovou polívkou.
NÁVŠTĚVA Z NORSKA V PRAZE
V únoru jsme přivítali zástupce
norské partnerské organizace
(AVRE) v Praze. Představili jsme
jim naše projekty. Na oplátku jsme
si mohli vyslechnout mnoho
zajímavých informací o systému
pracovní rehabilitace v Norsku.
Hosté nás na závěr překvapili
dárky - knihami úspěšných
norských autorů v češeně. Více o
setkání najdete na našem webu.
Pracovní cesta se konala v rámci
akevity Partnership v projektu
“Komunita, rehabilitace, léčba“
Programu CZ11 “Iniciaevy v oblase
veřejného zdraví” ﬁnancovaného z
Norských fondů 2009-2014.
www.greendoors.cz
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INFO Z KAVÁREN:
DĚTSKÝ KOUTEK A KNIHOVNA
Vznikl dětský koutek a knihovna v kavárně Café Na půl
cesty a Klubu V. kolona.

KRÁTCE:
STATISTIKA ÚPĚŠNOSTI
REHABILITACE V ROCE 2015
Začátek roku byl pro nás ve
znamení staesek a výkazů.
V roce 2015 jsme byli
v kontaktu se 463 lidmi
a v našich kavárnách
a restauraci vás obsluhovalo 76 z
nich. Úspěšnost poskytovaných
služeb následně dokazuje fakt, že
akevních zůstává po roce od
skončení rehabilitace 69% našich
uživatelů a 38% pracuje na
otevřeném trhu práce.

NEPROPÁSNĚTE:
24 / 5 / 2016
Seminář: Jak se nezadlužit
26 / 5 / 2016
Jobs setkání s IKEA
25 / 6 / 2016
Kolonní hrátky 2016
11. – 12. / 6 / 2016
Smysluplná káva na stánku
Böllhoﬀ na Legendách v PNB

MOZAIKA
Bar v restauraci Mlsná kavka je celý nový, dostal i
krásný kabát z mozaiky.

ZATEMNĚNÍ PRO KINO
Klub V. kolona má nové zatemnění oken a díky tomu
nově promítá kino. Zveme vás každou středu v 19 hod.!
GREEN DOORS V TOMTO OBDOBÍ PODPORUJÍ:
ALBI Česká republika, a. s., Audio Partner, s. r. o. (Kytary.cz),
Böllhoﬀ, s. r. o., Czech Outdoor, s.r.o., Česká spořitelna, a. s.,
Green Center, s. r. o., Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s.,
Janssen-Cilag, s. r. o., LMC, s. r. o., Ministerstvo zdravotnictví /
Program CZ11 - Norské fondy 2009 - 2014, Múzo Praha, s. r. o.,
Nadace Charty 77, Peal, a. s., Prodimo, s. r. o., Raiﬀeisen stavební
spořitelna, a.s., RWE Česká republika, a. s., Stonehouse, s. r. o.,
ZOOT, a. s., členové Klubu přátel Green Doors a individuální dárci.
www.greendoors.cz

