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ÚVODEM

• jakožto zaměstnavatel jsme udrželi všechna pracovní místa, nekrátili úvazky ani mzdy.

Pomohl nám v tom náš flexibilní a pohotový krizový management a podpůrné programy

(vládní podpora v programech COVID). 

Co se ve spolku dělo v mimořádném roce 2021?

Další mimo – řádný rok ovlivněný covidovou pandemií… opět jsme si vyhrnuli
rukávy,  respektive nechali  je  vyhrnuté od  loňska  a  odvedli pořádný  kus  práce 
ve všech našich rolích a směrech:

• jako poskytovatel dvou sociálních služeb a jedné komunitní služby 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 a koncertů s nadějí, že další rok už se naše dveře doširoka otevřou… 

• coby  kavárníci  jsme také nezaháleli, udržovali naše kavárny, pekli a prodávali z okénka

i v naší nové mobilní kavárně v zooparku 😊

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  46 zaměstnanců spolku  (22 pracovních míst
v gastro službách, 3 v úklidu, 2 v sociálních službách a 2 v ekonomickém úseku). 



O naše motto pro rok 2021 jsem požádala Janu Matouškovou, vedoucí Klubu
Esprit a myslím, že vybrala výstižné:

„Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom
ještě není konec.“
John Lennon

Ať se ve všem daří i Vám…

Vladislava Prollová, předsedkyně spolku



POSLÁNÍ A ZÁSADY SPOLKU

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.

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 ORGANIZACE

PŘEDSEDKYNĚ
Mgr. Vladislava Prollová, MBA

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ
Mgr. Martina Řápková

sociální služby, Klub Esprit, chráněné kavárny a další aktivity
spolku

ČLENSKÁ SCHŮZE
(Nejvyšší orgán tvořený výkonnými členkami spolku)

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

VÝKONNÉ ČLENKY SPOLKU:

Ing. Jana Raška Moutelíková
Mgr. Jana Matoušková
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.



NAŠE SLUŽBY







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

SOCIÁLNÍ SLUŽBA SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÉ DÍLNY

V roce 2021  měla  služba  32 uživatelů.  Vařili jsme,  truhlařili, tvořili z různých  materiálů
a trénovali vše, co je potřeba k maximální možné samostatnosti. Před Vánoci připravily
dílny pro všechny zaměstnance krásné vánoční balíčky a udělaly jim radost.

STD se významně podílely na akci „Rozkvetlý Masopust“ a pomáhaly s výzdobou naší
krásné kavárny Café Atrium.





SOCIÁLNÍ REHABILITACE PRO OSOBY
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Díky službě Sociální rehabilitace pomáháme zvyšovat samostatnost lidí s duševním
onemocněním nebo se zdravotním postižením. Nacvičujeme zvládání péče o vlastní
osobu, soběstačnost, asertivitu či sebeobhájství. Kromě toho nabízíme pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pracujeme
ambulantně i v terénu. 

V roce 2021 sociální rehabilitace rozhodně nezahálela a pomáhala lidem překonat tíživou
„covidovou“ dobu spojenou s izolací, obavami a nejistou perspektivou,  měla 49 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.







Aktivit klubu využilo více než 80 osob.

V roce 2021 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,
do 30. 6. 2021) 

• projektem Nacházím cestu (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007763, od 1. 7. 2021)

• dotačním titulem Statutárního města Chomutov 

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 problematice duševního zdraví. 

V roce 2021 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. Pomalu
se začaly rozbíhat skupinové aktivity, které 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. 

KOMUNITNÍ PODPŮRNÁ SLUŽBA PRO
OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
KLUB ESPRIT





NAŠE KAVÁRNY



Pro gastronomii byl rok 2021
zátěžový a prověřil jak naši
psychickou odolnost, tak také
krativitu a flexibilitu.
Proticovidová vládní opatření
nám kavárny nejprve zcela
uzavřela, poté umožnila
okénkový provoz, poté za
speciálních podmínek otevřela
a opět uzavřela přesně v den,
kdy jsme začali chytat vánoční
stánek…  Bylo  to  náročné, 
 ale zvládli jsme to bez ztráty
jediného zaměstnance.





Café Atrium je pro nás daleko víc než kavárna. Je naším prvním pracovištěm,
místem setkávání různých světů, prostorem kreativity. A především je místem,
kde od roku 2009 lidé s různými typy zdravotních či duševních potíží získávají
práci. Jsme rádi, že nám zůstali věrní naši zákazníci a našli k nám cestu hosté noví.
Přes léto jsme naplno využili stinné atrium knihovny a na kromě tradičně skvělé
kávy a našich dobrot dopřáli lidem krásné místo k posezení…Atrium má prostě
duši a my to respektujeme a ctíme.

CHRÁNĚNÁ KAVÁRNA

Café Atrium

Dobu, kdy jsme naše gastronomické
služby nemohli poskytovat naplno,
jsme využili ke školení zaměstnanců,
tvorbě nové nabídky a hlavně jsme
pokračovali v úpravách jejího interiéru
– je plný květin, v oku lahodících
barvách. 





Když jsme poté narychlo vyklízeli
vánoční domeček na chomutovském
náměstí, nečekali jsme, že ještě budeme
mít příležitost provozovat v roce 2021
naše Café na cestách. A stalo se. Město
Chomutov připravilo pro své obyvatele
a návštěvníky z okolí krásnou akci –
Chomutovské Vánoce v městském
parku. Akce to byla náramná a my jsme
byli u toho přímo u budovy
Severočeských dolů. 

Café na cestách jsme v roce 2021 provozovali v Chomutovském zooparku.  Od května
až do října nás návštěvníci zooparku našli přímo na hlavní křižovatce, odkud vyjíždí
safari vláček. Vyzkoušeli jsme si obsluhu v chladu i horku a snažili se hostům zpříjemnit
jejich „zvířecí pobyt“ 😊

CHRÁNĚNÁ KAVÁRNA

Café na Cestách





Café v Domečku ve Středisku volného času
Domeček v Jiráskově ulici mělo z důvodu
covidových opatření v roce 2021 otevřeno
až od září. Tato naše útulná pultová
kavárnička je zdrojem kávového potěšení
především pro dospělé, kteří doprovázejí své
potomky 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.
Ani zde jsme nelenili, vymýšleli jsme novinky
jak v interiéru, tak v nabídce.

CHRÁNĚNÁ KAVÁRNA

Café v Domečku



NAŠE AKTIVITY 
V ROCE 2021





Každým rokem vždy v září nebo v červnu pořádáme
velkou společenskou či kulturní akci s charitativním
přesahem.

V roce 2020 jsme žili židlemi, v roce 2021 jsme vsadili
na růst a rozkvět.

Zatímco kolem nás řádil covid a s ním spojená omezení,
my jsme nestagnovali, ale rostli a sílili. Proto se
motivem zářijové akce Rozkvetlý Masopust staly
květiny a rostliny všeho druhu.

Hlavním bodem programu se stala květinová módní
přehlídka, do které se zapojili naši zaměstnanci, jejich
rodiny, přátelé i klienti služeb.
 Výtěžek z akce jsme opět věnovali zkrášlení naší
kavárny Café Atrium.

ROZKVETLÝ MASOPUST 



Od roku 2018 jsme se začali výrazněji angažovat v osvětové
činnosti na poli duševního zdraví,  prevence  duševních  onemocnění  
a  destigmatizace  lidí  s  tímto  typem  obtíží. S nástupem
koronakrize jsme začali vnímat markantní nárůst duševních
problémů spojených s obavami o zdraví, blízké, finanční zajištění
apod.

Díky    projektu    Café    Atrium    mluví    z    duše   jsme   uskutečnili 
8 workshopů na žhavá témata: 
deprese, úzkost a panika, nemocní blízcí, osamělost, vyčerpání,
vážné duševní onemocnění, možnosti pomoci při duševních potížích
a „jak na emoce“. 

Tyto workshopy jsou stále k dispozici na: 
www.youtube.com/results?search_query=café+atrium+mluví+z+duše

CAFÉ ATRIUM MLUVÍ Z DUŠE



 „Blázníš? No a!“ (dále BNA) náš spolek realizuje od roku 2018.

Cílem  je  poskytnout  mladým  lidem  informace  o  duševním  zdraví  a  jeho  podpoře
a možnostech pomoci v našem regionu v případě psychických problémů. V době
lockdownů a zavření škol byly jeho možnosti omezené, nicméně se v roce 2021
podařilo uskutečnit 10 „besedodnů“ na SŠ a ZŠ. V programu BNA jsou zapojeny
odborné lektorky - pracovnice našich sociálních služeb, komunitní služby Klub Esprit a
proškolení lektoři (lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním). Besedy trvají
vždy 5 hodin. 

V roce 2021 se 10ti programových dnů zúčastnilo 222 studentů SŠ a ZŠ.

„BLÁZNÍŠ? NO A!“

 CERTIFIKOVANÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE



HOSPODAŘENÍ
V ROCE 2021

Rok 2021 byl navzdory pokračující covidové pandemii z hlediska financování poměrně

úspěšný, uspořené rezervy využijeme k udržení a rozvoji našich služeba zaměstnávání

osob se zdravotním handicapem v našich kavárnách. 

Současná situace a 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    k   udržení   našich   aktivit  

je  především  stabilní  spolupráce se Statutárním

městem    Chomutov,    jehož    podpora    je    jedním  

 z klíčových pilířů na naší práce.







Výnosy celkem 11.367.411 Kč (zaokrouhleno na celé Kč i Eura)
K 31. 12. 2021 kurz EUR 24,86 Kč/1Euro
Přepočet na Eura 457.257 Eur



PODĚKOVÁNÍ

Naše poděkování patří:
• Na prvním místě 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 2021 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

• Řediteli Chomutovské knihovny Mgr. Bohumilu Fryčovi za moderování a podporu akce
Rozkvetlý Masopust

• Hostům našich kaváren za trvalou přízeň a cennou podporu

• Mnoha zdejším organizacím za skvělou spolupráci



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

e-mail:
• info@masopustspolek.cz

Facebook našich kaváren a spolku:                       
• Chomutovské Café:          

Instagram:
• https://www.instagram.com/stdmezinami/
• https://www.instagram.com/cafeatrium_chomutov/
 
 
IČO: 
DIČ:
Sídlo:

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

KONTAKTY

www.facebook.com/cafeatrium

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


