
Masopust, z.s., nám. Dr. Beneše 1919/23, 43001 Chomutov 

Výroční zpráva Masopust, z.s. 2016 

 

 

 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

2016 

  



Masopust, z.s., nám. Dr. Beneše 1919/23, 43001 Chomutov 

Výroční zpráva Masopust, z.s. 2016 

Obsah 

 

1. Úvodem 

2. Poslání a vize Masopust, z.s. 

3. Struktura organizace 

4. Naše služby 

5. Naše kavárny 

6. Hospodaření v roce 2016 

7. Poděkování 

8. Kontakty 

   



Masopust, z.s., nám. Dr. Beneše 1919/23, 43001 Chomutov 

Výroční zpráva Masopust, z.s. 2016 

Úvodem 

Rok 2016 se odehrával ve znamení dalšího rozvoje služeb a zaměstnávání lidí 
znevýhodněných na trhu práce.  

ROZVOJ SLUŽEB – pokračovali jsme v naplňování cílů komunitního plánování 
města a nadále rozvíjíme sociální službu Sociálně terapeutické dílny – zde 
nabízíme dva nácvikové programy – v Café Atrium a v tvořivé dílně Mezi 
námi na Husově náměstí č. 38. Zaregistrovali jsme novou sociální službu 
Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním. Realizovali jsme 
komunitní službu pro osoby s duševním onemocněním – a Klub Esprit 
podpůrnou službu pro osoby po poranění mozku -  Klub Cerebra.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ – v roce 2016 byla příprava k práci a zaměstnávání naší 
druhou klíčovou aktivitou. Založili jsme novou chráněnou kavárnu Café v 
Domečku ve Středisku volného času Domeček a mobilní kavárnu Café na 
cestách. 

Rok 2016 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 2017. 

 
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“ potřeb osob z cílových skupin  -  především v oblasti práce a 
smysluplného trávení času. 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 

 

provoz chráněné kavárny, realizace projektů, sociální služby, příprava 
k práci, další aktivity spolku 

 

Výkonné členky spolku: 

Soňa Černá 

Ilona Houdková 

Mgr. Vladislava Prollová 

Mgr. Martina Řápková 

Mgr. Jana Matoušková 

 

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 Mgr. Vladislava Prollová. 
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Naše služby: 

Sociální služba sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a 
kombinovaným postižením 

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 2016 měla 
služba 18 uživatelů. Tvořivá dílna 
v roce 2016 rozvíjela spolupráci se:  
 

 Základní školou speciální 17. listopadu – společné tvoření a akce 

 SOS Chomutov -  účast uživatelů z DOZP  

 Rodinným centrem Rozmarýn – společné akce 

 Statutárním městem Chomutov – zapojení do výtvarných aktivit 
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Komunitní podpůrná služba pro osoby s duševním 
onemocněním Klub Esprit 

Klub Esprit Přispívá ke komplexní péči a naplňování 
potřeb lidí s duševním onemocněním včetně prosazování 
jejich práv. Dalším neméně důležitým cílem je změna 
náhledu a postojů veřejnosti k duševním onemocněním Klub Esprit je 
otevřen lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým. 
Nabízí společné  a individuální aktivity 
Společné aktivity 

 Sportovní aktivity – zdravotní cvičení s využitím prvků jógy, chození 
s hůlkami – Nordic walking, turistika 

 Arteterapie 

 Klubová relaxační a tvořivá činnost s možností využití prostor klubu 
k setkávání, hraní deskových her, stolního tenisu, výtvarných aktivit, 
výuky na PC nebo samostatného použití PC apod. 

 Skupinová setkávání 

 Trénink paměti a soustředění 

 Duchovní setkání 
Individuální aktivity 

  poradenství osobám s dušením onemocněním a jejich blízkým 
V roce 2016 byla činnost klubu Esprit financována projektem Je mi líp 
v rámci ESF, OPZ CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000856. Aktivit klubu 
v tomto roce  využilo 41 osob. 

 
  
 
 

http://www.spolekmasopust.cz/wp-content/uploads/2016/02/Logo-OPZ-%C4%8Dernob%C3%ADl%C3%A9.jpg
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Sociální rehabilitace pro osoby s duševním 
onemocněním 

Sociální rehabilitace je registrovanou sociální 
službou a má za cíl 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. Služba je koncipována jako 
ambulantní a terénní a spolu s aktivitami klubu Esprit nabízí lidem 
s duševním onemocněním ucelený komplex aktivit posilujících jejich 
fungování v běžném životě.  V roce 2016 proběhla registrace služby a 
přípravné práce.  
Sociální rehabilitace začala poskytovat služby od ledna 2017 na Husově 
náměstí 38, 430 01 Chomutov. 
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Klub Cerebra 

Ve spolupráci s pražským sdružením Cerebrum pokračovaly v roce 2016 
podpůrné aktivity 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 2016 
aktivit Klubu Cerebra využilo 10 osob. 
Klub navázal spolupráci s odborníky a 
(neurology, logopedy apod.) a 
představil svou činnost na akci „Co se 
děje v druhém patře“.  

 

 

  



Masopust, z.s., nám. Dr. Beneše 1919/23, 43001 Chomutov 

Výroční zpráva Masopust, z.s. 2016 

Naše kavárny: 

Chráněná kavárna Café Atrium 

Café Atrium je srdcem našich gastroslužeb a místem 
konání mnoha kulturních a vzdělávacích akcí – koncertů, přednášek, 
výstav, tanečních vystoupení apod. Spolupracovali jsme se zdejšími 
školami, zejména ZUŠ, Statutárním městem, zdejšími umělci a dalšími 
organizacemi a uspořádali 68 rozmanitých akcí. Uspořádali jsme již 4. 

ročník festivalu Mezi 
městy. Zmodernizovali 
jsme kuchyň a díky 
podpoře města 
Chomutov získali 
zázemí s šatnou pro 
naše zaměstnance 
v přízemí knihovny. 
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. 
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Chráněná kavárna Café v Domečku 

Café v Domečku je novinkou roku 2016. Vzniklo 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 mobilní kavárna Café na cestách 

Café na cestách je další novinkou – pořídili jsme 
legendární italskou trojkolku Piaggio a přebudovali ji 
na mobilní kavárnu se špičkovým pákovým 

kávovarem. Máme tak možnost dovézt 
výbornou kávu na rozmanité akce – festivaly, 
městské slavnosti, trhy, firemní večírky apod.  
V roce 2016 jsme se 
představili ve stánku 
na Chomutovských 
vánočních trzích, 
mobilní kavárna 
vyjede za svými 
zákazníky na jaře 
2017. 



Masopust, z.s., nám. Dr. Beneše 1919/23, 43001 Chomutov 

Výroční zpráva Masopust, z.s. 2016 

Hospodaření v roce 2016 

Náklady           Kč  

Mzdové náklady (+ odvody)  3.238.207 

Náklady za služby a energie               475.434 

Spotřeba materiálu     342.618 

Nákup zboží       246.402 

Cestovné           6.287 

Opravy a údržba        34.536 

Ostatní pojištění        15.536 

Daně a poplatky            250 

Ostatní náklady          2.183 

Náklady celkem    4.361.453  

 

    Výnosy           Kč 

Tržby z prodeje služeb       883.430  

Dotace z ESF a státní rozpočet  

- projekt Je mi líp (Klub Esprit)                631.529 

Dotace Norské fondy (Klub Esprit)         355.784   

Dotace sociální služba      648.900 

Sponzorské dary        63.000  

Dotace ÚP                                               1.575.648 

Dotace Klub Cerebra                           19.000 

Výnosy celkem        4.362.291 

 

 

 

Výnosy celkem 

Tržby prodej služeb a zboží

Dotace Úřad práce

Dotace Stat. Město
Chomutov

Dotace Sociální služba
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Poděkování 

Rok 2016 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 
a nově otevřené kavárně Café v Domečku.  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, Café v domečku, Tvořivé dílny Mezi námi a klubů Esprit a 
Cerebra – město je také naším zásadním finančním partnerem 
- Evropskému sociálnímu fondu (OPZ), který nám umožnil realizaci 
projektu Je mi líp, jímž financujeme Klub Esprit od srpna 2016 
- Ústeckému kraji a státnímu rozpočtu za podporu sociální služby Sociálně 
terapeutické dílny 
- Norským fondům za spolufinancování Klubu Esprit do dubna 2016 
- Fondu hejtmana Ústeckého kraje za podporu Klubu Cerebra 
- Firmě Levný net za internetové připojení služeb na Husově náměstí  
- Nadaci ČEZ, spol. REMIS-NBC, spol. s r.o. a panu Miroslavu Studničkovi 
za sponzorské dary (financující provoz Café Atrium a sociální službu) 
- 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 
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Kontakty 

 www.spolekmasopust.cz web:

info@spolekmasopust.cz e-mail: 

 777 684 946tel. předsedkyně spolku:  

Facebook: 

 Café Atrium: www.facebook.com/cafeatrium 

 Tvořivá dílna Mezi námi: www.facebook.com/MeziNamiCV 

 Klub Esprit: www.facebook.com/KlubEsprit 

 Café v Domečku: www.facebook.com/cafevdomecku 

 Café na cestách: www.facebook.com/cafenacestach 

266 04 205 IČO: 

nám. Dr. Beneše 1919/23, 430 01 Chomutov Sídlo: 
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