Milí čtenáři, milé čtenářky,
naši příznivci,
každý z nás hledá svoje místo
ve společnosti. Jistě víte, že
Centrum Kašpar pomáhá lidem
v tomto hledání. Je užitečné
nejen jednotlivcům, kterým
pomůže najít si to své místečko
na trhu práce, ale i celé
společnosti. Být užitečný je
nezpochybnitelná hodnota pro
každého z nás. Zpravodaj
Letem Kašpařím světem jsme
připravili pro ty, kteří se rozhodli být užiteční a pomáhat s námi. Přejeme Vám
příjemné čtení.
Kašparovo taškaření vyneslo 18 100 Kč.
Do kampaně se zapojilo přes 90 dárců, kteří ušili tašky, nebo si je přišli koupit.
Získali jsme více než 200 tašek. Peníze jsme použili pro lidi, které nemůžeme
podpořit z evropských dotací. Zaplatili jsme jim služby v poradně a
zprostředkování práce. Paní Michaela už pracuje. Dalším čtyřem lidem
pomáháme uspět na trhu práce. Zbývající finance jsou připraveny pro další
klienty a klientky a budou pomáhat i nadále.
Za to Vám patří velký dík!
Andrea má mnoho zkušeností v pedagogice, administrativě, obchodní činnosti i
managementu. Přistěhovala se ze Slovenska. Její obor není v Čechách oficiálně
uznán. Je tedy vlastně „bez vzdělání“. Svoji těžkou situaci vnímá jako životních
zkoušku, kdy hledá svoji cestu a rozhoduje se, co dál. Uvítala pomoc Centra
Kašpar, které jí v tom pomáhá. Má za sebou konzultace s karierní poradkyní a ve
spolupráci s naší zprostředkovatelkou hledá vhodnou práci. Držíme jí palce!

Čarodějný rej
V pátek 24. 4. 2015 se na zahradě Centra Kašpar sešli naši příznivci a přátelé v
čarodějném hávu. Užili jsme si buřty, trdelníky, pivo, hasiče i dílničky pro děti.

Velký dík patří našim dobrovolnicím – Janě, Bohdaně, Pavle a Růženě,
které připravily dílničky a pomohly nám s trdelníky. Velký ohlas měla Soutěž o
víkendový pobyt na zámku Berchtodl. Štěstí se usmálo na paní Smutnou, která
byla vylosována naší klientkou běhen kurzu počítačů. Děkujeme sponzorům Pivovar Konrád, Párty servis Kostolník, MF, Zámek Berchtold, řeznictví Šoukal,
Mocca a Staré hrady a hlavně Vám všem, kteří jste nám pomohli vyčarovat
pohodové odpoledne .

Co pro Vás chystáme v nejbližší době?
12. 5. Kurz: Budování zdravého
sebevědomí, cena: 450,-

Centrum Kašpar

26. 5. – 27. 5. Kurz: jak předejít sporů
mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem, cena: 850,3. 6. 9.00 – 14. 00 Konference Den na
půl a vernisáž výstavy Rozhodují
kompetence, nikoli předsudky

Centrum Kašpar

13. 6. Výlet na Císařský kámen pro
celou rodinu
Prezentace 9. 30 - 10.00, start v 10.
00
21. 11. 2. Kašparovo taškaření

Centrum Kašpar

Krajská vědecká knihovna Liberec

Centrum Kašpar

Jak nám můžete pomoci?




Staňte se pravidelným dárcem – stačí poslat každý měsíc 50, nebo 100 Kč
na náš učet 2128685028/5500 v.s.111
Pracujte pro nás jako dobrovolník nebo dobrovolnice.
Ušijte pro nás tašku, nebo si ji pořiďte na Kašparovo taškaření 21. 11.

Zaujal Vás náš zpravodaj Letem Kašparovým světem? Napište nám, co Vás
zajímá a o čem si chcete přečíst příště.

