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Masopust 2019



ÚVODEM
Co se ve spolku dělo v roce 2019?

ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Zaměstnáváme na různých pracovních pozicích 30 zaměstnanců s  různými typy
zdravotního znevýhodnění z celkového počtu 43 zaměstnanců spolku a v našem
sociálním   podniku   Masopust   gastro.   Většinu  pracovních  příležitostí  tvoříme
v gastro službách. 

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Lidem s  duševním onemocněním a lidem s  mentálním či zdravotním postižením
poskytujeme registrované sociální služby:

• Sociálně terapeutické dílny
• Sociální rehabilitaci

a komunitní službu:
• Klub Esprit

GASTRONOMICKÉ SLUŽBY
V  roce 2019 jsme vytvořili zbrusu nové webové stránky našich kaváren
www.chomutovskecafe.cz a provázali je se stejnojmenným profilem na Facebooku
a Instagramu. Na webových stránkách zákazníci najdou přehledný cateringový
objednávkový   formulář.   Nových  webových  stránek  se  kromě  kaváren  dočkal
i spolek Masopust www.masopustspolek.cz.



Vše co děláme, dává smysl
a to nás naplňuje a baví.
Totéž přejeme i Vám.

VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURA
Naše chráněná kavárna Café Atrium poskytuje krásné a přívětivé prostory pro
výstavy, přednášky, koncerty, autorská čtení, tance a přednášky na rozličná
témata. Máme radost ze spolupráce se zdejšími školami, spolky, výtvarníky, umělci
a lektory. V roce 2019 proběhlo více než 60 akcí.

Vladislava Prollová, 
předsedkyně spolku



POSLÁNÍ A ZÁSADY SPOLKU

1. Komplexnost a spokojenost našich klientů
• komplexní „zasíťování“ potřeb našich klientů -   především v  oblasti práce a života
v  přirozeném prostředí místní komunity. Zásadní je přitom partnerský a respektující
přístup zohledňující jejich možnosti a dobrá spolupráce s dalšími organizacemi.

2. Kvalita a solidnost
• snažíme se být spolehlivým partnerem jak pro naše klienty, tak pro všechny, kdo s námi
spolupracují, jsou našimi zákazníky nebo nás podporují

3. Zajištění zdrojů
• snažíme se zajišťovat stabilní, dlouhodobé a diverzifikované zdroje a budovat finanční
rezervy jakožto nezbytnou podmínku realizace a rozvoje naší činnosti a zvyšovat tak míru
samofinancování; budujeme kvalitní materiální a hmotné zázemí

4. Kvalitní a motivovaní zaměstnanci
• našim zaměstnancům poskytujeme vzdělávání, supervize a profesní růst

5. Zapojení společnosti
• směřujeme   k   odbourávání   předsudků   společnosti  vůči  lidem   se   znevýhodněním
či handicapem a naším snahou je proto co největší zainteresovanost široké veřejnosti do
činnosti 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:



STRUKTURA SPOLKU

PŘEDSEDKYNĚ
Mgr. Vladislava Prollová, MBA

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ
Mgr. Martina Řápková

provoz chráněné kavárny, realizace projektů, sociální služby,
komunitní služba a další aktivity spolku

ČLENSKÁ SCHŮZE
(Tvořena výkonnými členkami spolku)

Mgr. Vladislava Prollová, MBA
Mgr. Martina Řápková
Soňa Černá
Ilona Houdková

VÝKONNÉ ČLENKY SPOLKU:

Mgr. Jana Matoušková
Ing. Jana Raška Moutelíková
Bc. Petra Neugebauerová

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.



Zakladatelky spolku



NAŠE SLUŽBY



Mezi Námi 2019



Sociální  služba Sociálně terapeutické dílny je určena lidem s těžším stupněm mentálního
či zdravotního postižení a od roku 2018 také lidem s  duševním onemocněním, kteří
jivyužívají v odpoledních hodinách.

Služba probíhá ve třech nácvikových programech:

Nácvikový program v  Café Atrium – uživatelé se zde účastní všech činností spojených
s provozem kavárny a procvičují své sociální a praktické dovednosti.
Nácvikový  program  v  tvořivé  dílně  Mezi  námi na  Husově  náměstí č. 38.  Tvořivá  dílna
je zaměřena na nácvik výtvarných a pracovních dovedností. V  roce 2019 jsme vybavili
naše nácvikové pracoviště v  tréninkovém bytě se zahradou v  Moravské ul. č. 37. Naše
služby   zde  mají  ideální  podmínky  pro  nácvik  běžných  „domácích“   činností,    vaření
a zahradnických prací.

SOCIÁLNÍ SLUŽBA SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÉ DÍLNY

V roce 2019 měla služba 26 uživatelů
a aktivně se účastnila mnoha akcí
spolku a města. Tvořivá dílna Mezi
námi pravidelně zdobí naše kavárny
sezónními dekoracemi a svými
výrobky určenými na prodej.



Sociální rehabilitace 2019



Sociální rehabilitaci realizujeme od roku 2017. Jejím cílem je zvýšit samostatnost uživatelů
prostřednictvím  nácviku  dovedností  pro  zvládání  péče  o  vlastní  osobu,  soběstačnost
a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování. Dalším cílem je zprostředkování
kontaktů   se   společenským   prostředím.    Sociální   rehabilitace   nabízí   také   pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE PRO OSOBY
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V roce 2019 měla služba 31 uživatelů. Služba
v  roce 2019 spolupracovala s odbornými
zdravotnickými pracovišti – psychiatrickými
ambulancemi  v  Chomutově,  Nemocnicí  Ostrov
a Psychiatrickou léčebnou v Petrohradě.

Služba je koncipována jako ambulantní (Husovo
náměstí 38 a Moravská 37, Chomutov) a terénní
a spolu s  aktivitami klubu Esprit nabízí lidem
s  duševním onemocněním ucelený komplex
aktivit posilujících jejich fungování v  běžném
životě. 



Klub Esprit 2019



Klub Esprit přispívá ke komplexní péči a naplňování potřeb lidí s  duševním onemocněním.
Dalším neméně důležitým cílem je změna náhledu a postojů veřejnosti k  duševním
onemocněním. Klub Esprit je  otevřen lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým.

V roce 2019 nabízel společné  a individuální aktivity

• Zdravotní cvičení, relaxace, chození s hůlkami – Nordic walking, turistiku
• Arteterapii
• Muzikoterapii
• Klubovou relaxační a tvořivou činnost
• Skupinová setkávání
• Trénink paměti a soustředění
• Duchovní setkávání
• Individuální konzultace osobám s dušením onemocněním a jejich blízkým

KOMUNITNÍ PODPŮRNÁ SLUŽBA PRO
OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
KLUB ESPRIT

Aktivit klub využilo 65 osob. Klub Esprit se podílel na vytvoření
retrospektivní výstavy k 10. výročí sociální činnosti spolku a uspořádal
sérii zajímavých přednášek o duševním zdraví.

V roce 2019 byla činnost klubu Esprit financována projektem
Je mi líp (ESF, OPZ CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000856) a
od 1. 7. 2019 návazným projektem Je mi líp a něco pro to
dělám (ESF, OPZCZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006344)





NAŠE KAVÁRNY



Café Atrium 2019



Café Atrium v  roce 2019 důstojně a zvesela oslavila své desáté narozeniny. Uspořádali
jsme retrospektivní výstavu, nainstalovali do vestibulu kavárny přehlednou časovou osu,
která   se   stala   její   trvalou   výzdobou,   uspořádali   vernisáž   a   společenský   večer
pro zaměstnance, klienty a přátele spolku.

Café Atrium místem konání mnoha kulturních a vzdělávacích akcí – koncertů, přednášek,
výstav, tanečních vystoupení apod. V  září jsme realizovali už 6. ročník festivalu Mezi
městy spolu s festivalem Kredenc zaměřeným na zdejší výrobce zdravých a originálních
gastro výrobků. Kavárna Café Atrium je koncipována jako chráněné pracoviště a zároveň
tréninkový prostor pro nácvik pracovních dovedností uživatelů sociální služby a účastníků
pracovní rehabilitace.

Kavárnu ke svým společenským setkáním a oslavám využila řada organizací i veřejnost.
Café Atrium tak plní funkci multifunkčního veřejného prostoru.

CHRÁNĚNÁ KAVÁRNA
CAFÉ ATRIUM



Café v domečku 2019



Café v Domečku vzniklo v roce 2016 díky spolupráci s městem Chomutov a Střediskem
volného  času  Domeček  v  Jiráskově  ulici  s  cílem  rozšířit  možnosti  zaměstnávání  osob
se zdravotním postižením a duševním onemocněním. Café v  Domečku přináší do Horní
Vsi výbornou kávu a dobroty domácí kvality připravované v kuchyni Café Atrium.

CHRÁNĚNÁ KAVÁRNA
CAFÉ V DOMEČKU



Café na cestách 2019



Café na cestách je novinkou roku 2017 – pořídili jsme legendární italskou trojkolku
Piaggio, přebudovali ji na mobilní kavárnu a dovezli výbornou kávu na různé akce –
festivaly, městské slavnosti, trhy, firemní večírky apod. 

CHRÁNĚNÁ MOBILNÍ KAVÁRNA
CAFÉ NA CESTÁCH

 V roce 2019 jsme se představili
např. na Chomutovských
slavnostech, festivalu Otevřeno,
festivalu Povaleč, hudebním
festivalu na Hřebíkárně, akcích
na Červeném Hrádku, Jirkovské
pouti,    MS     v     diskotancích
a na Chomutovských vánočních
trzích.



HOSPODAŘENÍ
V ROCE 2019





Ekonomické oddělení



PODĚKOVÁNÍ

Rok 2019 byl z  hlediska financování poměrně úspěšný, uspořené rezervy
reinvestujeme do 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.

NAŠE PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ:
• 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 2019 jsme s  jeho podporou
provozovali všechny sociální služby, kulturní činnost v  Café Atrium a vzdělávací
aktivity ve školách.
• Evropskému sociálnímu fondu (OPZ), který nám umožnil realizaci projektů Je mi
líp a Práce s vůní kávy, jimiž financujeme Klub Esprit a naše kavárny.
• Ústeckému kraji a státnímu rozpočtu za podporu sociální služby Sociálně
terapeutické dílny a Sociální rehabilitace
• Firmě Grape za internetové připojení služeb na Husově náměstí 
• spol. REMIS-NBC, spol. s r.o. a ordinaci GynArko za sponzorské dary
• všem partnerům za spolupráci
• našim zaměstnancům za dobře odvedenou práci
• panu Václavu Škubovi za nazvučení festivalu Mezi městy 
• našim dobrovolníkům za nasazení, úsměv a pohodu a pekařské výrobky
• hostům našich kaváren za trvalou přízeň











KONTAKTY
web:
• www.spolekmasopust.cz 
           (zde jsou tel. a mailové kontakty na všechna pracoviště spolku)

e-mail:
• info@spolekmasopust.cz

Facebook:                       
•Chomutovské Café:          
•Tvořivá dílna Mezi námi:
•Klub Esprit:
•Café na cestách:

Instagram:
• https://www.instagram.com/mezinamicv/
 
Flickr:
• https://www.flickr.com/photos/148989449@N03
 
IČO: 
DIČ:
Sídlo:

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

www.facebook.com/cafeatrium
www.facebook.com/MeziNamiCV
www.facebook.com/KlubEsprit
www.facebook.com/cafenacestach

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


