Čokolády pro Anabell
Projekt designových čokolád do kaváren na podporu Centra Anabell

…ve spolupráci s Pražskou čokoládou

Čokolády pro Anabell
• Tři známé osobnosti navrhly pro Centrum
Anabell obal na malé čokoládky
ke kávě.
• Klára Nademlýnská, módní návrhářka
• Jitka Nováčková, Česká Miss 2011 a modelka
• Ivan Rybařík, biker a zakladatel Čistého
sportu

• Tyto čokolády budou k dostání zejména
ve vybraných kavárnách po celé ČR;
koupí čokolády podpoříte Centrum
Anabell, které pomáhá osobám
s poruchami příjmu potravy a jejich
blízkým již od roku 2002.
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Jak to funguje?
• Kavárna či jiný zájemce si může od Anabell koupit
„designové čokolády pro Anabell“, a to za cenu
5 Kč / kus; minimální odběr je 100 kusů
– tím podpoří Centrum Anabell
• ..poté je jen na něm, zda čokolády ve své kavárně
ke kávě návštěvníkům dává či prodává či jak s nimi
po dohodě s Anabell naloží..
• Podnik, který se do projektu zapojí, bude mít
na dveřích samolepku s tím, že podporuje Centrum
Anabell, případně uvnitř letáček s dalšími
informacemi o Centru Anabell a projektu Čokolády
pro Anabell. Vše od nás dostane

• Seznam zapojených podniků a info
o projektu bude rovněž k dispozici
na připravovaných stránkách
www.pomahejtenadruhou.cz

Design čokolád

Klára
Nademlýnská,
módní návrhářka

Jitka Nováčková,
Česká Miss 2011
a modelka

Ivan Rybařík
biker a zakladatel
Čistého sport

Filozofie a motivace projektu
• Zvýšit povědomí o Centru Anabell a o problematice poruch příjmu potravy
obecně. A jak jinak než právě prostřednictvím jídla, které se stává
středobodem života nemocného.
• U osob s anorexií dochází k odmítání potravy a nedostatečné výživě, nemocní
si mnohdy na dlouhé roky odepírají i tak malý kousek čokolády. U bulimie
dochází k opačnému problému: nemocní nadkonzumují zejména sladké,
jehož se ale pak snaží zbavit nejčastěji prostřednictvím zvracení.
• Chceme poukázat na to, že není vůbec nic špatného na tom, osladit si život
kouskem čokolády. Stačí kousek, není potřeba ji sníst celou a pak mít výčitky
svědomí.

Proč se zapojit
• Pomůžete nám šířit povědomí o problematice poruch příjmu potravy, která je
stále v dnešní společnosti tabuizována a upozaďována, přestože se přímo týká
velké části populace (viz přiložená prezentace o Centru Anabell), a činnosti
Centra Anabell.
• Přispějete na činnost Centra Anabell, které vítá partnery, pro něž bude
zajímavé společně se podílet na prospěšné činnosti.
• Centrum Anabell vzniklo v roce 2002 a nabízí pomoc a podporu osobám s
poruchami příjmu potravy (anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání) i jejich
blízkým. V současné době Anabell poskytuje sociální a zdravotnické služby,
včetně preventivních a osvětových aktivit, v Kontaktních centrech Anabell v
Brně, Praze a Ostravě. Více o Anabell můžete najít na www.anabell.cz.

kontakt
• Eva Fryšarová
• eva.frysarova@anabell.cz
• mobil: 723 783 759
•
•
•
•
•

Centrum Anabell
www.centrum-anabell.cz
Masarykova 506/37, 602 00 Brno
IČ: 266 06 518
DIČ: CZ 266 06 518

