Milyen programok vannak a KockaCsokiban?

A KockaCsokiban sok program van.
Van olyan program, amire autista fiatalok jönnek.
Van olyan program, amire mindenki jöhet.

Programok autista fiataloknak

A KockaCsokiban 4 program van autista fiataloknak.
A programban a fiatalok biztonságosan dolgoz nak.
A KockaCsokiban figyelnek a fiatalokra.

Az 1. program neve KONYHAMESTER.
A Konyhamester program segít,
hogy önállóbb legyél a konyhában.

Minden évben egyszer van Konyhamester program .
A program 5 alkalmas.
Minden alkalom 2 részből áll.

Az alkalom első részében
feladatokat oldunk meg.
Tanulunk az egészséges életmódról.
Tanulunk a konyhai szabályokról.

Az alkalom második részében
közösen főzünk.
A megfőzött ételekből lehet enni.

A 2. program neve CSOKIMESTER.
A Csokimester program segít, hogy
ügyesen dolgozz 1 munkahelyen.

A Csokimester programban kipróbálod,
hogy milyen dolgozni 1 munkahelyen.
A Csokimester programban
sokféle munkát kipróbálsz.

A program segít felkészülni a munkavállalásra.
A programban megtanulod, mit kell csinálni
1 igazi munkahelyen.

A program 2 hónapig tart.
Hetente 2 alkalommal találkozunk.
A Csokimester programra
bármikor lehet jelentkezni.

A 3. program neve MESTERSÉG.
A Mesterség egy pályaorientációs program.

A pályaorientáció azt jelenti,
hogy segítenek neked eldönteni,
hogy milyen szakmát tanulj .
Segítenek eldönteni, hogy
milyen munkát végezz.

A programban sok szakmát megismersz.
A szakmákat kipróbálhatod.
Meglátogatsz igazi munkahelyeket.

A Mesterség program 10 hónapig tart.
Szeptemberben kezdődik és júliusban van vége.
A programban 2 hetente találkozunk.

A 4. program neve AUTI-KLUB.
Az Auti-Klubban játszunk.
Az Auti-Klubban jól érezzük magunkat.
A klubban megismerkedhetsz új emberekkel.

A klubban 2 hetente találkozunk.
Nyáron szünetet tartunk.
Nyáron nincs klub.

Az autista fiataloknak szóló
programokat Réka irányítja.

Ha kérdésed van írj Rékának
e-mailt a kollar.reka@kockacsoki.hu e-mail címre.

Programok mindenkinek

A KockaCsokiban szerveznek
csoki készítő foglalkozást.
A foglalkozáson te készítesz csokit.
A csoki készítő foglalkozáson
a részvételért fizetni kell.
A foglalkozáson mindenki részt vehet, aki fizet érte.

A programokat meghirdetik
a KockaCsoki honlapján az eseménynaptárban.

A legközelebbi foglalkozás időpontját
megnézheted az eseménynaptárban.
Kattints a kék szövegre és
megnézheted az eseménynaptárt: http://kockacsoki.hu/foglalkozasok/esemenynaptar

Ha nem találsz programot az eseménynaptárban,
kérdezd meg mikor lesz legközelebb program.
Írj e-mailt az info@kockacsoki.hu e-mail címre.

