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Úvodní slovo 

Rok 2013 byl pro náš spolek rokem „šťastné třináctky“. 
Především se završoval úspěšný pilotní projekt s příznačným 
názvem Aktivně do práce, díky němuž jsme si my, jako jeho 
realizátor, mnozí chomutovští zaměstnavatelé a 
v neposlední řadě i sami zaměstnanci z řad lidí se 
zdravotním, především s mentálním postižením mohli 
vyzkoušet, co to je a jak funguje podporované 
zaměstnávání. 

Třináctý rok byl také rokem plánování, transformace a 
rozvoje. 

… plánování … uvědomujeme si, že potřeba sociální práce 
v segmentu zkvalitňování života lidí se zdravotním, 
mentálním či duševním handicapem je v našem městě veliká 
a stále zde chybí řada služeb, jako např. chráněné 
zaměstnávání a bydlení, podporované bydlení, služby 
sociální rehabilitace a podobně. Zapojili jsme se tedy do 
procesu přípravy nového komunitního plánu.  

… transformace … nový občanský zákoník, který vstoupí 
v planost od 1. 1. 2014 se podstatně dotýká fungování 
neziskových organizací. Proto jsme se naší přeměně věnovali 
již od ledna a nyní již máme hotovo. Loučíme se tedy 
s občanským sdružením a stáváme se zapsaným spolkem 
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s názvem Masopust, z.s. a nově sídlíme na náměstí Dr. 
Beneše 1919/23, 430 01 Chomutov.  

… rozvoj … protože bychom chtěli maximálně využít 
možnosti naší kavárny Café Atrium a nabídnout dalším lidem 
s mentálním či zdravotním postižením všestrannou podporu 
a vyzkoušení si vlastních schopností a získání nových 
pracovních dovedností, zaregistrovali jsme 16. září 2013 
novou sociální službu Sociálně terapeutické dílny, která se 
rozběhne hned 1. ledna 2014. V jejím rámci plánujeme 
otevřít také výtvarnou a pracovní dílnu Mezi námi, na jejíchž 
přípravách intenzívně pracujeme. Tím bychom dali šanci i 
těm, pro něž je zapojení v kavárně vzhledem k typu či 
závažnosti jejich postižení málo reálné, nebo se zkrátka 
mohou realizovat jinak… 

Jsme si vědomi, že naše činnost by neměla smysl, 
kdyby nereagovala na reálné potřeby občanů Chomutova. A 
vůbec si nedovedeme představit, že bychom se nemohli 
opírat o dobrou a trvalou spolupráci se Statutárním městem 
Chomutov, jeho organizacemi, školami, s našimi partnery 
z neziskového i podnikatelského sektoru a především o 
stálou podporu hostů a příznivců kavárny Café Atrium a 
jejího poslání.  

Všem přejeme po všech stránkách výborný a vydařený rok 
2014! 

Mgr. Vladislava Prollová, předsedkyně 
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Struktura organizace 
ČLENSKÁ SCHŮZE (tvořena výkonnými členy sdružení) 

      

PŘEDSEDKYNĚ  MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ 

      

CAFÉ ATRIUM, PROJEKT AKTIVNĚ DO PRÁCE, PROJEKT S CHUTÍ DO 
PRÁCE, SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY, DALŠÍ PROJEKTY A 

AKTIVITY SDRUŽENÍ 

Předsedkyně: Mgr. Vladislava Prollová 

Místopředsedkyně: Mgr. Martina Řápková 

Výkonní členové sdružení: 

Soňa Černá 

Ilona Houdková 

Mgr. Vladislava Prollová 

Mgr. Martina Řápková 
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Poslání a vize 

Naším posláním je podpora maximálního možného 
zkvalitnění života lidí ohrožených sociálním vyloučením a to 
především z důvodu jejich zdravotního stavu či postižení tak, 
aby žili jako kdokoli jiný – samostatně, s možností zapojit se 
plnohodnotně do pracovního i společenského života. 

Své poslání spařujeme i v tom, že většinová společnost bude 
lidi s postižením či znevýhodněním vnímat jako běžnou a 
přínosnou část místní komunity. 

Vize: 

1. Komplexnost a spokojenost našich klientů 

- „zasíťování“ všech potřeb lidí z cílové skupiny -  bydlení, 
práce a smysluplného trávení času, volnočasových a 
společenských aktivit. Zásadní je vždy zohlednění přání a 
možností našich klientů 

2. Kvalita a solidnost 

- naším cílem je být kvalitním a spolehlivým partnerem jak 
pro ty, které podporujeme, tak pro všechny, kdo s námi 
spolupracují, jsou našimi zákazníky či nám pomáhají 
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3. Zajištění zdrojů 

- Masopust, z.s. se snaží zajišťovat stabilní, dlouhodobé a 
diverzifikované zdroje a budování finanční rezervy jakožto 
podmínku pro vykonávání a rozvíjení své činnosti.  

- naší vizí je získat stabilní sponzorskou základnu a rozšiřovat 
míru svého spolufinancování 

- pro svou činnost se snažíme vybudovat materiální a 
hmotné zázemí 

4. Kvalitní a motivovaní zaměstnanci 

- našim zaměstnancům poskytujeme možnost vzdělávání, 
supervizí a profesního růstu a především pocit z dobře 
vykonané smysluplné práce 

5. Zapojení společnosti 

- trvale směřujeme k odbourání předsudků společnosti vůči 
lidem se znevýhodněním či handicapem a naším snahou je 
proto co největší vtažení široké veřejnosti do dění v Café 
Atrium, podporovaného zaměstnávání a do projektů 
sdružení 
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Kavárna Café Atrium 

Po čtyřech letech od svého otevření snad již můžeme konstatovat, 
že si naše kavárna mezi chomutovskými podniky podobného rázu 
našla své místo. Smyslem Café Atrium je pracovní a společenská 
integrace lidí s postižením. Práce v kavárně pro naše klienty 
v rámci jejich možností zvládnutelná a navíc se při ní neustále 
setkávají s veřejností. Naši hosté zase mohou svou objednávkou 
přispět k pracovnímu tréninku lidí s postižením. Z výsledku těží 
přirozeně a příjemně obě strany. 

Nespoléháme samozřejmě jen na tato setkávání „nad hrnkem 
kávy“, ale snažíme se do kavárny přitáhnout široké a rozmanité 
vrstvy obyvatel Chomutova a okolí. 

V roce 2013 se v Café Atrium uskutečnilo 40 přednášek 
s různorodou tématikou (od cestování přes zdravotní životní styl 
až po vědu a historii…), 13 tanečních a uměleckých vystoupení, 10 
koncertů, 6 výstav a 6 filmových projekcí, celkem tedy 85 akcí. 
Velký důraz přitom klademe na spolupráci s místními základními 
školami, ZUŠ a Domem dětí a mládeže. 

Kavárnu také mohou ke svým setkáním využít školy, neziskové 
organizace, zájmové spolky apod.  

Přejeme si, aby se u nás naši hosté cítili dobře a spokojeně. K tomu 
patří rozmanitý sortiment nápojů, dezertů a lehkých pokrmů a 
samozřejmě dobrá káva. Letos naši baristé měli možnost získat 
vědomosti o přípravě kávy přímo u zdroje – mistryně kávy Petry 
Veselé. 
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Nahoře: Kávový kurz pro zaměstnance Café Atrium s mistryní kávy 
Petrou Veselou, dole: Míra s Lukášem v pracovním nasazení 
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Naše projekty   Aktivně do práce 

Už název projektu napovídá mnohé o jeho smyslu a cíli. 
Jeho realizací, která probíhala od září 2011 do srpna 
2013, jsme chtěli „pilotně ověřit“, jak v praxi funguje 
tzv. podporované zaměstnávání lidí se zdravotním, 
především s mentálním postižením. V plánu bylo tyto 
lidi na práci po všech stránkách připravit, pomoci jim ji 
najít a poté udržet. Během úspěšné dvouleté realizace 
projektu, do nějž se jako partnerská organizace zapojila 
Vzdělávací společnost EDOST, nastoupilo k celkem 13ti 
zaměstnavatelům celkem 25 účastníků. Rádi bychom 
využili této příležitosti a poděkovali všem zúčastněným 
zaměstnavatelům, kteří se nebáli vstoupit do 
neprobádaných vod, dát pracovní příležitost lidem 
s handicapem a zjistit, že to jde:  

* Sociálním službám Chomutov * paní Janě Kučerové 

(penzion Sport Chomutov) *paní Kristýně Blandové 
(Kadaň) *mateřskému centru Kolibřík (občanské 
sdružení Na louce) * mateřskému centru Brouček 
(občanské sdružení Solid ground) * společnosti Terman 
s.r.o. * ZŠ a MŠ 17. listopadu Chomutov * KVIZu Jirkov 
* paní Barboře Jenčové * občanskému sdružení Cesta 
naděje * firmě Vytiskni.cz * gastru Šujan 
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 Aktivně do 
práce - nahoře: Terka v penzionu Sport, dole: Míra 
v kempu Jordán
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     S chutí do práce  

S vědomím, že podporované zaměstnávání rozhodně 
může být jednou z cest zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, jsme se s chutí pustili  do 
projektu S chutí do práce, který navazuje na ukončený 
projekt Aktivně do práce. V březnu 2013 začala jeho 
přípravná a vzdělávací část. Na podzim již celkem 25 
uživatelů nastoupilo do různých zaměstnání, z toho 10 
přímo do Café Atrium a další se na práci připravují. 
S chutí do práce bude probíhat až do února 2015 a 
očekáváme, že by mohl být stejně přínosný jako jeho 
předchůdce. 
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S chutí do práce - 
Jana na recepci 
rehabilitace Fénix  

 

 

    Honza v Café Atrium 
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Projekt Mezi městy 

Setkání tanečníků a hudebníků s handicapem Mezi 
městy se stalo příjemnou a osvěžující součástí 
chomutovského multižánrového festivalu Otevřeno a 
proběhlo v sobotu 8. června 2013 v atriu SKKS pod okny 
a s dobrotami Café Atrium. Díky podpoře Statutárního 
města Chomutov a skvělým dobrovolníkům – pekařům 
a prodejcům se akce vydařila a účinkující si vychutnali 
potlesk mnoha diváků… Děkujeme nadšení všech, kteří 
„mezi městy“ akci připravili a ukázali, že lidé 
s postižením umějí výborně bavit ostatní… 

Mezi městy vystoupili: 

- Hájští kohouti z Domova Bouřňák Háj u Duchcova 

- Jambo - rytmická skupina žáků ZŠ a MŠ, Chomutov, 
17. listopadu  

- Bachtale čave - taneční skupina ZŠ a MŠ, Chomutov, 
17. listopadu  

 - Vega -  hudební skupina  DSP Skalice  
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Jambo v akci, projekt Mezi městy  
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Sociální služba Sociálně terapeutické 
dílny 

Sociální služba Sociálně terapeutické dílny je 
„žhavou novinkou“ mezi integračními 
aktivitami našeho sdružení a naplňuje jeden 
z cílů komunitního plánu rozvoje sociálních 
služeb Chomutova. Uživatelé, kteří se od 1. 
ledna 2014 do služby zapojí, si mohou 
vyzkoušet své možnosti a získat pracovní 
dovednosti. Služba je určena primárně lidem 
s mentálním, ale i zdravotním postižením. 
V roce 2013 probíhala její přípravná fáze – 
registrace, nábor, zpracování metodik, řádů 
apod.  
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Hospodaření v roce 2013 

Náklady     Kč  
 
Mzdové náklady (+ odvody)   4.198.351 
Náklady za služby a energie   520.631  
Spotřeba materiálu    307.438   

Nákup zboží     165.995 

Cestovné     15.545 

Opravy a údržba    10.456 

Ostatní pojištění    7.974 
Daně a poplatky    330 
Ostatní náklady    126 

Náklady celkem    5.226.846
  

Výnosy     Kč 
      
Tržby z prodeje služeb   763.955   
Dotace  ESF a státní rozpočet  4.714.664  
Dotace Statutární město Chomutov  162.000  
Dotace Nadace OKD    16.300  
Sponzorské dary    4.652  
Výnosy celkem    5.661.571 
  



 

Masopust, z.s., náměstí Dr. Beneše 1919, 43001 Chomutov 

IČO: 26604205, www.cafe-atrium.cz Stránka 18 
 

Poděkování dárcům, sponzorům, 
dobrovolníkům a příznivcům 

Děkujeme Evropskému sociálnímu fondu a státnímu 
rozpočtu České republiky, jež zásadním způsobem 
umožnili realizaci naší činnosti, Statutárnímu městu 
Chomutov za dlouhodobou podporu, nadaci OKD a 
Apoštolské církvi – sboru Bez hranic v Chomutově.  

Mnohé z našich aktivit by bez trvalé přízně a dobré vůle 
našich příznivců prostě nebyly, děkujeme našim 
pekařkám, dárkyním oděvů pro second handy, 
prodejkyním a prodejcům… 

Život do kavárny zase přinášeli skvělí lektoři přednášek, 
autoři výstav, žáci ZUŠ i ZŠ, hudebníci a tanečnice … 
velice si Vaší ochoty a nasazení vážíme! 

Děkujeme i našim „štamgastům“ za celoroční přízeň a 
budeme snažit připravovat Vám příjemné posezení i 
v roce 2014… 
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Pekařky napekly, ochotné dobrovolnice prodávaly a 
zákazníci nakoupili – foto z naší benefiční akce Mezi 

městy 

  

 

 

 

 

Náš charitativní second hand 


