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ÚVODEM
Co se ve spolku dělo v mimořádném roce 2020?
Ten rok byl vskutku mimo – řádný a v mnoha ohledech výjimečný… odvedli jsme v
něm pořádný kus dobré a užitečné práce a hlavně jsme ho přestáli ve zdraví.
• jakožto zaměstnavatel jsme udrželi všechna pracovní místa, nekrátili úvazky ani mzdy.
Pomohl nám v tom náš flexibilní a pohotový krizový management a podpůrné programy
(Nadace ČEZ, vládní podpora v programech COVID). V našem spolku a v sociálním
podniku Masopust gastro s.r.o. zaměstnáváme na různých pracovních pozicích 29
zaměstnanců s různými typy zdravotního znevýhodnění z celkového počtu 45
zaměstnanců spolku (22 pracovních míst v gastro službách).
• jako poskytovatel sociálních a komunitních služeb jsme po celý rok byli oporou lidem
s duševním onemocněním a lidem s mentálním či zdravotním postižením.
• v roli pořadatele kulturních a osvětových akcí jsme to v období koronakrize neměli
jednoduché, ale přesto jsme zvládli uspořádat krásné benefiční odpoledne, řadu výstav
a přednášek.
• coby kávomilci 😊 jsme také nezaháleli, udržovali naše kavárny, pekli mazance, vánočky,
koláče, dorty a mraky našich výborných sušenek (jednotkou sušenky je 1 mrak)

Naše heslo „Vše co děláme, dává smysl“ v roce 2020 platilo dvojnásob.
A stále nás to naplňuje a baví.
Vladislava Prollová, předsedkyně spolku

POSLÁNÍ A ZÁSADY SPOLKU
Naším posláním je podporovat lidi se zdravotním handicapem a s duševním
onemocněním v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést
plnohodnotný život podle svých představ.

ČÍM SE ŘÍDÍME A JE PRO NÁS ZÁSADNÍ:
1. Nabídka služeb na míru
• Zabýváme se komplexní podporou našich klientů tam, kde to potřebují -především
v oblasti práce a života v jejich přirozeném prostředí. Zásadní je přitom partnerský
a respektující přístup zohledňující jejich možnosti a spolupráce s dalšími organizacemi.
2. Důvěryhodnost
• Snažíme se být solidním partnerem jak našich klientů, tak zaměstnanců a všech,
kdo s námi spolupracují, jsou našimi zákazníky nebo nás podporují.
3. Motivovaní zaměstnanci
• Zajímá nás profesní růst a spokojenost našich zaměstnanců. Podporujeme jejich
vzdělávání, poskytujeme supervize a nabízíme firemní benefity.
4. Finanční zajištění
• Snažíme se zajišťovat stabilní, dlouhodobé a diverzifikované zdroje a budovat finanční
rezervy jako nezbytnou podmínku realizace a rozvoje naší činnosti. Zvyšujeme míru
samofinancování, budujeme kvalitní materiální a hmotné zázemí.
5. Destigmatizace
• Jsme aktivními propagátory odbourávání předsudků společnost i vůči lidem
se znevýhodněním či handicapem, snažíme se ovlivňovat veřejné mínění směrem k přijetí
a toleranci.

STRUKTURA SPOLKU
ČLENSKÁ SCHŮZE

(Tvořena výkonnými členkami spolku)
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Masopust, z.s. je 100% vlastníkem společnosti Masopust gastro s.r.o., kterou založil v roce 2015
s cílem rozšířit možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a duševním
onemocněním. Jednatelkou společnosti je Vladislava Prollová.

NAŠE SLUŽBY

SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÉ
DÍLNY
2020

SOCIÁLNÍ SLUŽBA SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Sociální služba Sociálně terapeutické dílny podporuje lidi s těžším stupněm mentálního
či zdravotního postižení a lidi s duševním onemocněním.
Služba probíhá ve třech nácvikových programech:
• Café Atrium – uživatelé se účastní všech činností spojených s provozem kavárny
a procvičují své sociální a praktické dovednosti
• Tvořivá dílna Mezi námi na Husově náměstí č. 38 – zaměřena na nácvik výtvarných
a pracovních dovedností
• Tréninkový byt a zahrada v Moravské ulici č. 37 – zde probíhá nácvik úklidu, péče
o domácnost, zahradu a příprava pokrmů
V roce 2020 měla služba 34 uživatelů. Vybavili jsme ji truhlářským koutkem, na zahradě
jsme vypěstovali zeleninu a učili se z ní připravovat jídla i koktejly. Na Vánoce tvořivá dílna
připravila pro všechny zaměstnance krásné vánoční balíčky a udělala jim radost.
Tvořivá dílna se také významně podílela na akcích „Židlování“ a „Komunitní židlování“, díky
nimž se v září kavárna Café Atrium převlékla do nového krásného „retrokabátku“.

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE
2020

SOCIÁLNÍ REHABILITACE PRO OSOBY
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Sociální rehabilitace zvyšuje samostatnost lidí s duševním onemocněním nebo
se zdravotním postižením prostřednictvím nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní
osobu, soběstačnost a dalších činností vedoucích k jejich plnohodnotnému životu. Kromě
toho zde nabízíme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí. Pracujeme ambulantně, tak v terénu.
V roce 2020 byla služba velice aktivní a pomáhala lidem překonat tíživou „covidovou“
dobu spojenou s izolací, obavami a nejistou perspektivou.
Sociální rehabilitace měla v roce 2020 45 uživatelů a efektivně spolupracovala
s odbornými zdravotnickými pracovišti – psychiatrickými ambulancemi v Chomutově,
terénním týmem Psychiatrické léčebny v Petrohradě, sociálním odborem města Chomutov
a dalšími organizacemi.

KLUB ESPRIT
2020

KOMUNITNÍ PODPŮRNÁ SLUŽBA PRO
OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
KLUB ESPRIT
Klub Esprit přispívá ke komplexní péči a naplňování potřeb lidí s duševním onemocněním.
Kromě toho se zabývá destigmatizací a primární prevencí na školách v programu Blázníš?
No a!. Cílem je změna náhledu a postojů veřejnosti k duševním onemocněním.
V roce 2020 se činnost Klubu kromě tradičních aktivit (zdravotní cvičení, relaxace,
arteterapie, muzikoterapie, trénink paměti a soustředění, duchovní setkávání) soustředila
hlavně na individuální podporu našich klientů, aby zvládli psychicky velmi náročné
covidové období. Osvědčily se vycházky ve dvou, online a telefonická podpora. Skupinové
aktivity se po dobu omezujících opatření konaly online. Během roku probíhaly také
tréninkové pracovní programy, kde si lidé s duševním onemocněním mohli v praxi
otestovat své zdravotní možnosti a získali cennou praxi.
Aktivit klub využilo 76 osob.
V roce 2020 byla činnost klubu Esprit financována projektem Je mi líp a něco pro to dělám
(ESF, OPZCZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006344).

NAŠE KAVÁRNY

Pro gastronomii byl rok 2020
vskutku
MIMO
řádný.
Proticovidová vládní opatření
nám kavárny nejprve zcela
uzavřela,
poté
umožnila
okénkový
provoz,
poté
za
speciálních
podmínek
otevřela a opět uzavřela…
To vše nás podnítilo nikoli
k
apatii
či
rezignaci,
ale k návratům k podstatě,
ke kreativitě, ke spolupráci,
k učení se…

CHRÁNĚNÁ KAVÁRNA

Café Atrium
Café Atrium je pro nás daleko víc než kavárna. Je místem, kde od roku 2009 lidé s různými
typy zdravotních znevýhodnění získávají reálné pracovní zkušenosti. Je také místem
přednášek, koncertů, výstav, tance, zkrátka setkávání lidí s lidmi… a to nám dává velký smysl.
Jsme rádi, že to dává smysl všem, kteří s námi spolupracují či k nám chodí za dobrou kávou,
dobrotami a výjimečnou atmosférou starobylého kláštera, kde má Café Atrium tu čest být.
Jak si kavárna vedla v roce 2020?
O Velikonocích stala výdejním okénkem akce „Mazanec za stovku“, jejíž rozsah nás ohromil.
Společnost REMIS-NBC spol. s.r.o. si u nás objednala hned 500 mazanců, kterými naším
prostřednictvím obdarovala Domovy pro seniory a Dětský domov. Pro dalších 350 si přišli
zákazníci – příznivci našich kaváren.
Podobnou akci jsme zopakovali s vánočkami před
Vánoci, které kromě spol. Remis-NBC nechal pro
zdravotníky napéct a rozvézt senátor MVDr. Přemysl
Rabas. Zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách
a mnoha dalším, kteří v době první i druhé covidové vlny
pracovali s plným nasazením, přispěla i veřejnost v akci
„Oslaďme jim život“ – lidé po několik týdnů posílali
peníze a my za pekli, zdobili, balili a rozváželi
vzájemnost, podporu, radost.

Dobu, kdy jsme naše gastronomické služby nemohli poskytovat naplno, jsme využili ke školení
zaměstnanců, tvorbě nové nabídky a hlavně jsme změnili její interiér – po 11ti letech provozu
jsme vyměnili stoly, židle, rozšířili výdejní pult, našili nové závěsy, změnili loga a sjednotili naši
vizuální identitu.

CHRÁNĚNÁ MOBILNÍ KAVÁRNA

Café na Cestách
Café na cestách jsme v roce 2020, kdy jsme z důvodu koronakrize nemohli vyjíždět za zákazníky
na akce, provozovali v Chomutovském zooparku. V květnu a červnu jsme zde byli s naší
trojkolkou Piaggio classic a od července do října jsme „přesídlili“ do pronajatého rázovitého
krušnohorského food přívěsu obce Blatno. Návštěvníci zooparku nás našli přímo na hlavní
křižovatce, odkud vyjíždí safari vláček.
Po skvělé zkušenosti s tímto přívěsem a navázané spolupráci se zooparkem jsme se rozhodli
pořídit si food přívěs vlastní, vizuálně sjednocený s našimi ostatními kavárnami a vybavený
podle našich potřeb. Zakoupili jsme částečně upravený bývalý karavan a pustili se do jeho
přestavby na zooparkovou sezónu 2021.

CHRÁNĚNÁ KAVÁRNA

Café v Domečku
Café v Domečku ve Středisku volného času
Domeček v Jiráskově ulici mělo z důvodu
covidových opatření v roce 2020 otevřeno
jen tři měsíce. Tato naše útulná pultová
kavárnička je zdrojem kávového potěšení
především pro dospělé, kteří doprovázejí
svá dítka na různé kroužky. Děti zase milují
sušenky a další dobroty z naší cukrářské
výrobny.
Stejně jako v našich ostatních kavárnách,
i zde je personál z naprosté většiny
tvořen lidmi se zdravotním
postižením nebo duševním
onemocněním.

ŽIDLOVÁNÍ
Za Akci roku považujeme celoroční vzájemně propojené aktivity Komunitní židlování
a Židlování.
Začátkem roku jsme se rozhodli pro obnovení interiéru naší kavárenské vlajkové lodi –
Café Atrium v Chomutovské knihovně. Zamilovali jsme se do masivního dřeva, petrolejové
modři a květin a vymysleli kavárně staronový interiér oživený malými stolky s křesílky…
Obnova celého vybavení je velmi finančně náročná, vymysleli jsme proto komunitně
zaměřenou akci, díky níž bychom nejen získali prostředky na nákup stolů a židlí,
ale zároveň přitáhli pozornost široké veřejnosti ke kavárně, sociální práci našeho spolku
a tématu duševního zdraví, jemuž se dlouhodobě osvětově věnujeme. V plánu bylo
uspořádat sbírku starých židlí, ty poté na veřejných workshopech restaurovat, prodat
a z výtěžku zakoupit nové židle do kavárny.
Covid a s ním spojené rušení společenských akcí naplánovanou realizaci
poněkud zkomplikoval, ale nezastavil a podařilo se uskutečnit v Chomutově
dosud nevídaný projekt. V jeho první části, která se jmenovala Komunitní
židlování jsme:
• dostali od mnoha různých dárců 73 židlí
• oslovili zdejší umělce, kteří pro nás výtvarně ztvárnili 10 židlí
• realizovali 3 workshopy – proběhla renovace a dekorace židlí

19. září 2020 jsme na první etapu navázali multižánrovou kulturní akcí Židlování,
která proběhla v atriu Chomutovské knihovny a lidé měli možnost zažít:
• dražbu 10ti židlí dekorovaných výtvarníky
• kreativní a zábavné workshopy pro všechny věkové kategorie s „židlovací“ tématikou
(intarzie, jóga, recyklace materiálů apod.)
• vernisáž prodejní výstavy fotografií židlí – fotografie na téma židle věnovalo 24 fotografů
• celkem bylo vystaveno 70 fotografií
• hudební doprovod TEA JAY IVO – pan Ivo Pospíšil
• prodej výrobků sociálně terapeutických dílen a produktů Café Atrium

Obě části „židlovacího projektu“ proběhly ve
spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA,
Chomutovskou
knihovnou,
Střediskem
volného času Domeček a sociálními službami
spolku Masopust.
Akce měla díky skvělé propagaci a článkům v
tisku velký ohlas. Podařilo se nám vzbudit
zájem o problematiku života lidí s různými
typy handicapu a o aktivity spolku Masopust.
Naším původním záměrem bylo prodat
veškeré renovované židle a z výtěžku prodeje
kofinancovat nákup nových židlí do kavárny.
Tento záměr jsme v průběhu realizace
přehodnotili - dárci nám věnovali zajímavé a
nevšední kusy, ke kterým jsme během
renovaci získali vztah a rozhodli se, že interiér
kavárny budou tvořit právě tyto darované
židle – tím jsme ještě posílili komunitní
akcent. V Café Atrium je od září mohou
poznat jejich dárci - ti zde vlastně mají "svou
židli".

HOSPODAŘENÍ
V ROCE 2020

Rok 2020 byl navzdory koronakrizi z hlediska financování poměrně úspěšný, uspořené
rezervy reinvestujeme do udržení a rozvoje našich služeb - Sociálně terapeutickým dílnám
a klubu Esprit a do zaměstnávání osob se zdravotním handicapem v našich kavárnách.
Vývoj v oblasti financování sociálních
služeb a v sociální oblasti jako takové nás
trvale přesvědčuje o nutnosti hledání
diverzifikovaných zdrojů pro financování
našich společensky prospěšných aktivit.
Základním předpokladem je především
stabilní

spolupráce

se

Statutárním

městem Chomutov, jehož podpora je
jedním z klíčových pilířů na naší práce.

Výnosy celkem 10.499.034 Kč (zaokrouhleno na celé Kč i Eura)
K 31. 12. 2020 kurz EUR 26,245 Kč/1Euro
Přepočet na Eura 400.039 Eur

PODĚKOVÁNÍ
Naše poděkování patří:
• našim zaměstnancům za nasazení, kreativitu, nezdolnost a dobře odvedenou práci
• Statutárnímu městu Chomutov, díky jehož podpoře užíváme prostory Café Atrium, Café
v Domečku, Tvořivé dílny Mezi námi a klubu Esprit a – město je také naším zásadním
finančním partnerem. V roce 2020 jsme s jeho podporou provozovali všechny sociální
služby, kulturní a osvětovou činnost v Café Atrium a vzdělávací aktivity ve školách.
• Evropskému sociálnímu fondu (OPZ), který nám umožnil realizaci projektů Je mi líp
a něco pro to dělám, Poznáváme, rosteme, Kvalitně a odborně a Rozvoj sociálního
podniku Masopust gastro (zde děkujeme také MAS Západní Krušnohoří)
• Ústeckému kraji a státnímu rozpočtu za podporu sociální služby Sociálně terapeutické
dílny a Sociální rehabilitace a našich gastro provozoven v covidovém období
• Nadaci ČEZ za rychlou a účinnou podporu v prvním covidovém období
• Firmě Grape za internetové připojení služeb na Husově náměstí
• spol. REMIS-NBC, spol. s r.o. a ordinaci GynArko za sponzorské dary
• Zooparku Chomutov a obci Blatno za pomoc naší pojízdné kavárně
• řediteli Chomutovské knihovny za moderování a podporu akce Židlování
• našim dobrovolníkům za nasazení, úsměv a pohodu
• hostům našich kaváren za trvalou přízeň a cennou podporu
• mnoha zdejším organizacím za skvělou spolupráci

KONTAKTY
webové stránky:
• www.masopustspolek.cz
• www.masopustcafe.cz

e-mail:
• info@masopustspolek.cz

Facebook našich kaváren a spolku:
•Chomutovské Café: www.facebook.com/cafeatrium

Instagram:
• https://www.instagram.com/stdmezinami/
•https://www.instagram.com/cafeatrium_chomutov/

IČO:
DIČ:
Sídlo:

26604205
CZ26604205
nám. Dr. Beneše 1919/23, 430 01 Chomutov

Bankovní spojení:
• 2800045548/2010 Fio banka
• 4452819349/0800 Česká spořitelna

