	
  

Projekt Adenisa Café
San Pedro, Jezero Atitlán, Guatemala
Začátkem roku 2015 jsme byli spolu s pražičem mamacoffee a kamarádem
Michalem za farmáři, kteří pro mamacoffee pěstují kávu v Guatemale. Jedná
se o dvě komunity farmářů, jedna "Liberation" Apecafel u hranic s Mexikem v
oblasti San Marcos na svazích sopky Tajumulco a druhá Adenisa ve městě
San Pedro u jezera Atitlán na svazích sopky San Pedro.
Obě komunity i jejich kávy jsou velice zajímavé. Když jsme strávili několikátý
den s farmáři u jezera Atitlán, řekli nám o svém snu založit si v San Pedru
kavárnu.

To je přesně něco, v čem vnímáme smysl a cíle Coffee Embassy. Po
úvodním kritickém brainstormingu, jestli jsou farmáři ochotní a schopní vedle
svých současných závazků dělat kavárnu, nám to přišlo jako skvělý nápad.
Rozhodli jsem se podpořit tento konkrétní projekt vzniklý od samotných
farmářů, od kterých bere konkrétní pražírna kávu. Naše role je přenést
znalosti i technologii a umožnit tak vznik této kavárny. Zároveň tak pomoci
zlepšovat znalosti dětí farmářů a ukázat jim další možnosti kolem kávy.

	
  
Jaké jsou cíle projektu?
Podpoříme a vyškolíme tým farmářů a především jejich dětí ve městečku San
Pedro v těchto oblastech:
• Jak správně sklízet a zpracovávat kávu.
• Jak správně pražit kávu.
• Jak degustovat kávu.
• Pomůžeme s designem, nastavením kavárny i vyškolením personálu.
• Pomůžeme s technologií (kávovar, mlýnek, alternativní přípravy).
• Přeložíme všechny potřebné manuály ve Španělštině, aby byla možnost
i po našem odjezdu následně ověřovat a usazovat znalost.
• Vytvoříme fotodokumentaci a video o celém projektu a celé včetně
reálného rozpočtu zveřejníme.

Co potřebujeme?
Celkový rozpočet projektu je cca 200 000 Kč (záleží na kurzu dolaru, ale i na
tom, co se nám podaří za služby (doprava, tisk apod.) získat sponzorsky),
část z těchto prostředků již máme, ale větší část se snažíme teprve získat.

	
  
Jaká je udržitelnost projektu?
Vzhledem k tomu, že zde jsou dlouhodobí dodavatelé kávy předpokládáme,
že budeme projekt pravidelně osobně, nebo prostřednictvím dalších partnerů
a přátel sledovat a udržovat.
Zároveň i kdyby například kavárna přestala fungovat, vyškolení lidé
v komunitě farmářů zůstanou, budou mít větší povědomí o chutích,
zpracování a možnostech kávy a tato znalost nám připadá jako velice
významná.
Jak můžete projekt podpořit?
Pokud vám připadá tento projekt smysluplný, můžete ho podpořit jakoukoliv
částkou na účet: 266343510/0300 u ČSOB a.s.
Zároveň nám prosím pošlete na vás kontakt, ať Vám můžeme poděkovat a
dát report o tom, jak se projekt vyvíjí a pokračuje.
Máte možnost projekt podpořit jinou formou? Nebo chcete darovat prostředky
v hotovosti? Neváhejte nás kontaktovat.
Rádi vám vystavíme potvrzení o přijetí daru a nebo darovací smlouvu.
Kontakt: Daniel Kolský / daniel@coffee-embassy.org / 776 176 417

	
  

