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Fer Cafe dá příležitost lidem s psychickým onemocněním 
 

 

Kavárna Fer Cafe v centru Českých Budějovic přivítá třináctého srpna první hosty. Nový 

sociální podnik zaměstná až devět klientů centra Fokus. 

 

Sociální podnikání, udržitelný rozvoj, zdraví životní styl a propagace neziskových projektů. To jsou 

pilíře, na kterých vznikl nový projekt na Piaristickém náměstí. 

 

„Snažíme se o spojení myšlenky fair trade podniku a nabídky kvalitních potravin se zaměstnáváním 

osob znevýhodněných na trhu práce. Současně chceme zapojit neziskové organizace“, řekl Lukáš 

Čeněk, autor projektu a provozovatel kavárny. 

 

Součástí provozu kavárny Fer Cafe je spolupráce s českobudějovickými neziskovými organizacemi a 

nabídka pracovního uplatnění zdravotně postižených osob díky zmírnění překážek, které jim brání 

nalézt si zaměstnání na trhu práce. „V našem případě se jedná např. o úpravu pracovní doby dle 

potřeb, možnost asistence na pracovišti, sociální a pracovní poradenství, cvičná pracovních míst pro 

uživatele sociálních služeb“, dodal Lukáš Čeněk.  

 

Podle Zdeny Kuvikové z českobudějovického sdružení FOKUS, které pomáhá lidem s duševním 

onemocněním a je partnerem projektu, je cílem pracovního zapojení uživatele služby posílení jeho 

schopností tak, aby byl schopen v budoucnu řešit vlastní problémy pokud možno samostatně. 

„Účastníkovi pomůže k návratu do pracovního života, získání sebedůvěry a pocitu společenské 

potřebnosti“, uvedla Kuviková. 

 

 

Kavárna nabídne fair trade a lokální produkty 

 

Nabídka kavárny je zaměřena na fair trade a bio potraviny. Chybět nebude fair trade bio káva a další 

bio produkty. Nabídku chce Lukáš Čeněk zaměřit na zdravé stravování. „Zákazníkům chceme 

nabídnout lokální a sezonní potraviny“, přibližuje záměr a připomíná návaznost např. na pravidelné 

trhy na Piaristickém náměstí. „Plánujeme spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi i v oblasti 

prodeje vybraných výrobků a propagace jejich aktivit“, nastiňuje plány do budoucna. 

Cílem je tak podle něj vytvořit koncept, který bude propagovat sociální podnikání, zodpovědnost při 

nakupování a zdravé stravování. 

 

Kavárna Fer Cafe se nachází v České ulici, s vchodem na Piaristické náměstí. 
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