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Úvodem 

Rok 2015 byl pro Masopust rokem příležitostí, rozvoje služeb a 
zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce.  

PRÁCE – v roce 2015 byla příprava k práci a zaměstnávání naší klíčovou 
aktivitou.  Zaměstnáváme 14 osob se zdravotním handicapem.    

ROZVOJ – zapojili jsme se do naplňování cílů komunitního plánování města 
a nadále rozvíjíme sociální službu Sociálně terapeutické dílny - nabízíme 
dva nácvikové programy – v Café Atrium a v tvořivé dílně Mezi námi na 
Husově náměstí č. 38. Sociální služba dává šanci na společenské zapojení a 
rozvoj osobám s těžším typem zdravotního či mentálního postižení. 
Novinkou roku 2015 je spuštění komunitních služeb pro osoby s duševním 
onemocněním – Klub Esprit a podpůrných služeb pro osoby po poranění 
mozku - Klub Cerebra. Obě aktivity probíhají také na Husově náměstí 38. 

NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI vidíme na poli zaměstnávání a přípravy k práci, 
v rozšíření nabídky komunitních služeb a volnočasových aktivit i v otvírání 
nových témat souvisejících s plnohodnotným životem, konkrétně v oblasti 
podpory samostatného bydlení našich uživatelů. Ve všech těchto oblastech 
jsme se snažili v roce 2015 působit. 

Rok 2015 posílil naše přesvědčení o důležitosti stabilní spolupráce se 
Statutárním městem Chomutov, jeho organizacemi, školami a s  partnery 
z neziskového i podnikatelského sektoru. 

Všem přejeme po všech stránkách vydařený rok 2016. 

 
Mgr. Vladislava Prollová 
předsedkyně spolku  
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Poslání a vize Masopust, z.s. 

Posláním spolku je podpora života lidí ohrožených sociálním vyloučením a 
to především z důvodu jejich zdravotního stavu tak, aby žili jako kdokoli jiný 
- s možností zapojit se plnohodnotně do pracovního i společenského života. 
Snažíme se proto působit na postoje většinové společnosti vůči lidem 
s postižením či znevýhodněním.  

Naše vize: 
1. Komplexnost a spokojenost našich klientů 
- „zasíťování“ všech potřeb osob z cílových skupin  -  bydlení, práce a 
smysluplné trávení času - volnočasové a společenské aktivity. Zásadní je 
přitom zohledňování přání a možností našich klientů a dobrá spolupráce 
s dalšími organizacemi 
2. Kvalita a solidnost 
- chceme být kvalitním a spolehlivým partnerem jak pro naše uživatele, 
tak pro všechny, kdo s námi spolupracují, jsou našimi zákazníky či nám 
pomáhají 
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 možnost vzdělávání, supervizí a 
profesního růstu  
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 
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Struktura organizace 

 

ČLENSKÁ SCHŮZE  

(tvořena výkonnými členkami spolku) 

     

PŘEDSEDKYNĚ   MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ 

Mgr. Vladislava Prollová   Mgr. Martina Řápková 

 

Café Atrium, realizace projektů, Sociálně terapeutické dílny, příprava 
k práci, další aktivity spolku 

 

Výkonné členky spolku: 

Soňa Černá 

Ilona Houdková 

Mgr. Vladislava Prollová 

Mgr. Martina Řápková 
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Kavárna Café Atrium 

Posláním Café Atrium je pracovní a společenská integrace lidí 
s handicapem ve spojení s osvětou veřejnosti. V roce 2015 v kavárně 
probíhaly tyto aktivity: 
- zaměstnávání osob se zdravotním postižením a s duševním 
onemocněním. Pracuje zde 11 osob z této skupiny. 
- příprava k práci v rámci pracovní rehabilitace ve spolupráci s ÚP a 
Vzdělávací společností Edost. Proběhly dva nácviky pro dvě osoby se 
zdravotním handicapem. 
- nácvikový program naší sociální služby zaměřený na kuchyňské a 
kavárenské činnosti – 4 uživatelé 

- praxe pro studenta se speciálními 
potřebami – od září 2015  
 
Naší snahou je maximální osvětové využití 
kavárny s cílem oslovit široké a různorodé 
vrstvy obyvatel Chomutova. V roce 2015 se 
v Café Atrium uskutečnilo 28 přednášek 
s různorodou tématikou (od cestování přes 
zdravotní životní styl a gastronomii až po 
vědu a historii), 21 koncertů a uměleckých 
vystoupení, 9 výstav, 2 autorská čtení, 5 
tanečních večerů a festival tvorby lidí 
s mentálním postižením Mezi městy - 
celkem 66 akcí. Velký důraz přitom 

klademe na spolupráci s městem Chomutov, místními školami, ZUŠ a 
neziskovým sektorem. Kavárnu ke svým společenským setkáním a 
oslavám využila řada organizací i veřejnost. Café Atrium tak plní funkci 
multifunkčního veřejného prostoru. 
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Klub Esprit 

Klub Esprit vznikl v rámci realizace projektu „Klub Esprit – podpora osob 
s duševním onemocněním v Chomutově a okolí“ (CZ.11/MGS/015 ) a je 
spolufinancován z Norských fondů v rámci programu CZ 11 – Iniciativy 
v oblasti veřejného zdraví. Důstojné prostory pro činnost jsme získali 
díky podpoře Statutárního města Chomutov na Husově náměstí č. 38 
(budovy bývalé ČVUT – 2. patro). Klub Esprit přinesl do Chomutova 
potřebné a dosud postrádané komunitní služby pro osoby se zkušeností 
s duševním onemocněním. Klub přispívá ke komplexní péči a naplňování 
jejich potřeb. Dalším neméně důležitým cílem je změna náhledu a 
postojů veřejnosti k duševním onemocněním. Od května 2015 
zajišťuje společné  a individuální aktivity:  
- relaxační a zdravotní cvičení vedené odbornou lektorkou 
- arteterapii ve spolupráci se zkušeným psychoterapeutem 
- poradenství 
- skupinová edukační setkání uživatelů 
- volnočasové a sportovní klubové aktivity 
Tým Klubu Esprit navázal spolupráci s odborníky – lékaři, psychology, 
spádovými psychiatrickými lůžkovými zařízeními, Magistrátem města 
apod. Cílem je maximální benefit pro naše uživatele. V Café Atrium 
proběhlo několik osvětových a kulturních akcí zaměřených na 

destigmatizaci osob 
s duševním onemocněním. 
Během prvního roku 
navštěvovalo Klub Esprit 20 
uživatelů a zájem stále roste.  

← Artererapie v klubu Esprit – 

společná práce   
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Sociální služba Sociálně terapeutické dílny 

Sociální služba Sociálně terapeutické dílny je určena lidem s těžším 
stupněm mentálního či zdravotního postižení. Služba probíhá ve dvou 
nácvikových programech: 

- nácvikový program v Café Atrium – uživatelé se zde v souladu se svými 
individuálními plány účastní všech činností spojených s provozem 
kavárny. V roce 2015 se do tohoto programu zapojili 4 uživatelé. 

- nácvikový program v tvořivé dílně Mezi námi na Husově náměstí č. 38. 
Tvořivá dílna je zaměřena na nácvik výtvarných a pracovních 
dovedností. V roce 2015 měla dílna 17 uživatelů. Díky podpoře firmy 
Datart se zde uživatelé nově učí používat pračku. Tvořivá dílna v roce 
2015 rozvíjela spolupráci se:  

 Základní školou speciální 17. listopadu – společné tvoření a akce 

 SOS Chomutov -  účast uživatelů z DOZP  

 Rodinným centrem Rozmarýn – společné akce 

 

Tvořivá dílna Mezi námi 

←  
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Klub Cerebra 

Ve spolupráci s pražským sdružením Cerebrum a s podporou Nadace ČEZ  
vznikl v Chomutově ojedinělý program  pro osoby po poranění či 
poškození mozku a jejich blízké. Klub na Husově náměstí č. 38 nabízí 
poradenství, společná setkávání a specializovaný trénink kognitivních 
funkcí. V roce 2015 aktivit Klubu Cerebra využilo 10 osob. Klub navázal 
spolupráci s odborníky a (neurology, logopedy apod.) a uspořádal v Café 
Atrium zajímavou besedu o životě po poranění mozku.  
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Pracovní rehabilitace - příprava k práci 

Ve spolupráci se Vzdělávací společností EDOST a Úřadem práce 
probíhala v rámci pracovní rehabilitace příprava k práci uživatele Jana, 
který po jejím absolvování nastoupil do Café Atrium jako řádný 
zaměstnanec.  On a další zapojená uživatelka se během své přípravy 
k práci naučili pracovní činnosti spojené s provozem kavárny, základům 
pracovně-právní problematiky spolu s individuální podporou a 
potřebnými teoretickými znalostmi.  

 

Nácvik obsluhy hostů v Café Atrium 

← 

 

 

 

 

 

 

 

Díky úspěšné realizaci přípravy k práci v roce 2015 se tato možnost 
otevřela pro další zájemce, kteří na své pracovní rehabilitaci 
spolupracují s Úřadem práce. 
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Naše akce 
Festival Mezi městy 6. 6. 2015 
Červnové setkání tanečníků a hudebníků s handicapem Mezi městy se 
v roce 2015 konalo v atriu knihovny pod okny Café Atrium už po třetí a 
stalo součástí chomutovského multižánrového festivalu Otevřeno. Díky 
podpoře Kultury a sport, pana Václava Škuby, SKKS a skvělých 
dobrovolníků – pekařů a prodejců se akce vydařila a účinkující si užili 
potlesk diváků… Děkujeme nadšení všech, kteří „mezi městy“ akci 
připravili a ukázali, že lidé s postižením umějí výborně bavit sebe i 
ostatní… 
Mezi městy v roce 2015 vystoupili: 
DNS Čížkovice  - Lucarino Dance -  Line Dance mix 
DSZP Husova Vejprty – divadelní představení 
Chráněné bydlení Litoměřice - hudební skupina Vega 
Babči mažoretky  
Taneční kroužek z Domečku 
Jan Cepek 

 

Mezi městy – 6. 6. 2015. Zleva Jan Cepek recituje vlastní básně, taneční představení dětí z Domečku, Babči 
mažoretky 

 

Volný čas 
V roce 2015 jsme uspořádali společné výlety do Bezručova údolí. Naši 
uživatelé mohou využívat prostory Klubu Esprit ke klubové činnosti – 
mají zde k dispozici počítače, společenské hry a stolní tenis.  
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Připravujeme 

Naše služby chceme nejen udržet, ale dále rozvíjet a hledáme proto další 
možnosti a zdroje. V roce 2016 připravujeme: 
Rozvoj zaměstnávání našich uživatelů - nově s akcentem na vytváření 
pracovních míst pro osoby s duševním onemocněním. Otevíráme 
úklidovou pracovní skupinu – ta zajistí čistotu a pořádek ve všech našich 
provozech a kanceláři. Plánujeme zde pracovní uplatnění pro 4 osoby se 
znevýhodněním na trhu práce. Rozvíjíme se v oblasti gastronomie – 
připravujeme bistro Café v Domečku v Středisku volného času Domeček 
a mobilní kavárnu Café na cestách se současnou modernizací kuchyně 
v Café Atrium. Tyto provozovny se stanou součástí naší nově založené 
gastronomické společnosti – Masopust gastro s.r.o. Veškeré její výnosy 
budou pomáhat zajišťovat společensky prospěšné cíle zakladatele – 
spolku Masopust.  
Úspěšný první rok našich klubů – Espritu a Cerebra byl impulzem pro 
jejich zakotvení v nabídce služeb – oba kluby budou pokračovat a svou 
činnost dále rozvíjet.  
Rok 2016 bude rokem další realizace přípravy k práci v rámci pracovní 
rehabilitace. 
Plánujeme také další aktivity na poli přípravy osob se zdravotním 
postižením a duševním onemocněním na zaměstnání. 
Také v roce 2016 se hodláme aktivně podílet na komunitním plánování 
města a spolupracovat s partnery na zlepšování kvality obyvatel 
Chomutova. 
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Hospodaření v roce 2015 

 

Náklady           Kč  

Mzdové náklady (+ odvody)  3.294.882 

Náklady za služby a energie               470.658 

Spotřeba materiálu      411.033 

Nákup zboží        216.395 

Cestovné          21.691 

Opravy a údržba         16.848 

Ostatní pojištění         13.093 

Daně a poplatky           2.829 

Ostatní náklady           1.834 

Náklady celkem    4.449.263  

 

Výnosy           Kč     

Tržby z prodeje služeb      973.521  

Dotace z ESF a státní rozpočet  3.019.773 

Dotace město Chomutov     100.000   

Dotace sociální služba      355.000  

Sponzorské dary        22.651  

Ostatní výnosy            6.167  

Výnosy celkem    4.477.112 
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Poděkování  

Rok 2015 byl z hlediska financování poměrně náročný, uspořené rezervy 
z minulých let jsme věnovali do rozvoje našich služeb - Sociálně 
terapeutickým dílnám a klubu Esprit a do zaměstnávání osob se 
zdravotním handicapem na chráněných pracovních místech v Café 
Atrium.  Vývoj v oblasti fungování sociálních služeb a v sociální oblasti 
jako takové nás neustále 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, nové dílny Mezi námi a klubů Esprit a Cerebra – město je 
také naším zásadním finančním partnerem 
- Evropskému sociálnímu fondu (OP LZZ), který nám umožnil realizaci 
projektu podporovaného zaměstnávání S chutí do práce (v roce 2015 
probíhala jeho závěrečná fáze v měsících leden a únor) 
- Ústeckému kraji a státnímu rozpočtu za podporu sociální služby 
Sociálně terapeutické dílny 
- Norským fondům za spolufinancování Klubu Esprit 
- Nadaci ČEZ za podporu Klubu Cerebra 
- Firmě Datart za podporu při vybavení tvořivé dílny pračkou 
- Firmě Levný net za internetové připojení služeb na Husově náměstí  
- Společnosti Tesco za podporu při vybavení tvořivé dílny 
- všem partnerům za spolupráci 
- našim zaměstnancům za dobře odvedenou práci 
- panu Václavu Škubovi za nazvučení festivalu Mezi městy 
- mnoha drobným dárcům za výtvarný materiál  
- našim dobrovolníkům za nasazení, úsměv a pohodu a pekařské 
výrobky 
- hostům Café Atrium za návštěvu  


