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Úvodní slovo
Rok 2014 byl pro náš spolek rokem rozvoje a nových příležitostí.
PRÁCE - jsme toho názoru, že právě práce je jedním z pilířů spokojeného a
smysluplného života a proto bylo zásadní aktivitou roku prosazování podporovaného
zaměstnávání. „Podporujícím“ zaměstnavatelem je nejen sám spolek Masopust, ale i
dalších 11 zapojených zaměstnavatelů.
ROZVOJ - uvědomujeme si, že potřeba sociální práce na 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 proto do procesu přípravy nového
komunitního plánu a realizace jeho cílů…
… nejvýznamnějším prvkem rozvoje spolku je nová sociální služba Sociálně terapeutické
dílny, kterou jsme začali poskytovat od 1. ledna 2014. V jejím rámci nabízíme dva
nácvikové programy – v Café Atrium a v tvořivé dílně Mezi námi na Husově náměstí.
Sociální služba dává šanci na zapojení osobám s těžším typem zdravotního či mentálního
postižení.
NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI - vnímáme jak na poli pracovní rehabilitace, v rozšíření nabídky
klubových a volnočasových aktivit, tak v otvírání nových témat souvisejících
s plnohodnotným životem, konkrétně v oblasti podpory samostatného bydlení… ve všech
těchto oblastech jsme se snažili v roce 2014 působit.
Rok 2014 nás jen utvrdil v přesvědčení, jak důležitá je stabilní spolupráce se
Statutárním městem Chomutov, jeho organizacemi, školami, s partnery z neziskového i
podnikatelského sektoru a především přízeň hostů kavárny Café Atrium…
Všem přejeme po všech stránkách výborný a vydařený rok 2015!
Mgr. Vladislava Prollová
předsedkyně
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Poslání a vize Masopust, z.s.
Naším posláním je podpora 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.

Naše vize:
1. Komplexnost a spokojenost našich klientů
- „zasíťování“ všech potřeb lidí z cílové skupiny - bydlení, práce a smysluplné trávení času
- volnočasové a společenské aktivity. Zásadní je přitom zohlednění přání a možností našich
klientů
2. Kvalita a solidnost
- chceme být kvalitním a spolehlivým partnerem jak pro ty, které podporujeme, 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 podmínku realizace a rozvoje naší činnosti
- naší vizí je získat stabilní sponzorskou základnu a zvyšovat míru samofinancování
- 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 záslužné práce
5. Zapojení společnosti
- trvale směřujeme k odbourávání 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 spolku
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Struktura organizace

ČLENSKÁ SCHŮZE
(tvořena výkonnými členy sdružení)





PŘEDSEDKYNĚ

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ

Mgr. Vladislava Prollová

Mgr. Martina Řápková


CAFÉ ATRIUM, PROJEKT S CHUTÍ DO PRÁCE, SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÉ DÍLNY, PŘÍPRAVA K PRÁCI, DALŠÍ PROJEKTY A
AKTIVITY SDRUŽENÍ

Výkonní členové sdružení:
Soňa Černá
Ilona Houdková
Mgr. Vladislava Prollová
Mgr. Martina Řápková
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Kavárna Café Atrium
V roce 2014 oslavila kavárna Café Atrium páté narozeniny - na oslavě se
setkali naši příznivci, uživatelé a hosté…

Smyslem Café Atrium je pracovní a společenská integrace lidí s postižením.
Práce v kavárně formou tzv. podporovaného zaměstnání je pro naše klienty
zvládnutelná, pružně reaguje na jejich zdravotní i sociální možnosti a
schopnosti a jejím bonusem je i neustálé setkávání s veřejností. Naši hosté
svou návštěvou přispívají k pracovnímu tréninku a uplatnění lidí s postižením.
V roce 2014 se kavárna nově stala místem nácvikového programu sociální
služby a přípravy k práci v rámci pracovní rehabilitace.
Nespoléháme samozřejmě jen na tato setkávání „nad hrnkem kávy“, ale
snažíme se do kavárny přitáhnout široké a různorodé vrstvy obyvatel
Chomutova a okolí. V roce 2014 se v Café Atrium uskutečnilo 24 přednášek
s rozmanitou tématikou (od cestování přes zdravotní životní styl a
gastronomii až po vědu a historii), 10 tanečních a uměleckých vystoupení, 9
koncertů, 7 výstav, 7 filmových projekcí a festival tvorby lidí s mentálním
postižením Mezi městy, celkem tedy téměř 60 akcí. Velký důraz přitom trvale
klademe na spolupráci s místními školami, ZUŠ a Domem dětí a mládeže.
Kavárnu ke svým společenským setkáním a oslavám využila řada organizací i
veřejnost. Café Atrium tak plní funkci multifunkčního veřejného prostoru.
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Naše projekty
Projekt S chutí do práce
S vědomím, že podporované zaměstnávání rozhodně může být jednou
z cest zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jsme v roce 2014
realizovali projekt S chutí do práce, který navazuje na předchozí úspěšný
pilotní projekt Aktivně do práce a byl finančně podpořen ESF (OP LZZ). Po celý
rok probíhala účast uživatelů na jeho vzdělávací části a 27 uživatelů
pokračovalo ve svých zaměstnáních u různých zaměstnavatelů (z toho 13
zaměstnává Masopust, z.s. v kavárně Café Atrium). Projekt S chutí do práce
bude probíhat až do února 2015 a očekáváme, že by mohl být stejně přínosný
jako jeho předchůdce.

Festival Mezi městy
Již druhé setkání tanečníků a hudebníků s handicapem Mezi městy se
stalo příjemnou a osvěžující součástí chomutovského multižánrového
festivalu Otevřeno a proběhlo v sobotu 7. června v atriu knihovny pod okny
Café Atrium. Díky podpoře Kultury a sport, pana Václava Škuby, SKKS a
skvělým dobrovolníků – pekařů a prodejců se akce vydařila a účinkující si
vychutnali potlesk diváků… Děkujeme nadšení všech, kteří „mezi městy“ akci
připravili a ukázali, že lidé s postižením umějí výborně bavit ostatní…

Mezi městy v roce 2014 vystoupili:
DNS Čížkovice - Lucarino Dance - Line Dance mix
DSZP Husova Vejprty - pásmo básniček
DSZP Kavkaz Vejprty - pásmo poezie
Chráněné bydlení Litoměřice - hudební skupina Vega
Chráněné bydlení Litoměřice - Muzikoterapeutická skupina Shiva
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Sociální služba Sociálně terapeutické dílny
Sociální služba Sociálně terapeutické dílny je „žhavou novinkou“ mezi
integračními aktivitami našeho spolku a naplňuje jeden z cílů komunitního
plánu rozvoje sociálních služeb Chomutova. Uživatelé, kteří se od 1. ledna
2014 do služby zapojili, si mohou vyzkoušet své možnosti a získat pracovní
dovednosti. Služba je určena primárně 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 2014 se do tohoto programu zapojily uživatelky Dominika a Renata.

Nácvikový program v Café Atrium

- nácvikový program v tvořivé dílně Mezi námi se podařil rozvíjet díky
podpoře Statutárního města Chomutov, které nám umožnilo pronájem
vhodných bezbariérových prostor v budově ČVUT na Husově náměstí č. 38.
Tvořivá dílna tak získala komfortní zázemí pro svůj rozvoj a 9ti zapojeným
uživatelům nabízí nácvik výtvarných a řemeslných technik… Na vybavení
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tvořivé dílny se podíleli významní sponzoři – firmy SEA, Remis, Revipro a
Salve a drobnými dary a materiálem přispělo mnoho dárců z řad veřejnosti.

Tvořivá dílna Mezi námi
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Na čem pracujeme

Volný čas
… na podzim roku 2014 jsme začali pracovat na rozšíření nabídky aktivit pro
naše uživatele. V budově ČTUT na Husově náměstí 38, kde již provozujeme
tvořivou dílnu Mezi námi, připravujeme vznik komunitního centra se stejným
názvem. Opět jsme se s důvěrou obrátili na Statutární město Chomutov a
požádali o pronájem dalších dvou místností. Od jara 2015 zde plánujeme
léčebnou tělesnou výchovu, jógu, klubovou činnost a počítačový kroužek.

Klub Cerebrum
Ve spolupráci s pražským občanským sdružením Cerebrum a s podporou
Nadace ČEZ připravujeme vznik Klubu cerebrum pro osoby po poranění či
poškození mozku. Klub bude nabízet osobám z této cílové skupiny
poradenství, možnost klubového setkávání a specializovaný trénink
kognitivních funkcí.

Příprava k práci
Ve spolupráci se Vzdělávací společností EDOST a chomutovskou pobočkou
Úřadu práce se na podzim rozběhla příprava k práci prvního uživatele v rámci
jeho pracovní rehabilitace. K prvnímu uživateli této na míru šité podpory
přibyde v průběhu roku 2015 další uživatelka. Během své přípravy k práci se
uživatelé naučí nejen pracovní činnosti spojené s provozem Café Atrium, ale
také základům pracovně-právní problematiky spolu s individuální podporou a
potřebnými teoretickými znalostmi.
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Hospodaření v roce 2014

Náklady

Kč

Mzdové náklady (+ odvody)
Náklady za služby a energie
Spotřeba materiálu
Nákup zboží
Cestovné
Opravy a údržba
Ostatní pojištění
Daně a poplatky
Ostatní náklady

4.048.014

Náklady celkem

5.109.709

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Dotace z ESF a státní rozpočet
Dotace Statutární město Chomutov
Dotace sociální služba
Sponzorské dary

Výnosy celkem

Výroční zpráva Masopust, z.s. 2014

391.795
394.552
214.450
16.262
23.476
14.863
4.583
1.714

Kč
293.060
3.962.196
140.000
296.000
40.000
5.222.874

Poděkování dárcům, sponzorům, dobrovolníkům a
příznivcům
Rok 2014 byl rokem štědrosti a podpory, za kterou jsme nesmírně rádi a bez
níž by naše aktivity nebyly možné. Naše poděkování patří zejména:
- Statutárnímu městu Chomutov, díky jehož podpoře užíváme prostory Café
Atrium a nové dílny Mezi námi
- Evropskému sociálnímu fondu (OP LZZ), který nám umožnil realizaci projektu
podporovaného zaměstnávání S chutí do práce
- Ústeckému kraji a státnímu rozpočtu za podporu sociální služby Sociálně
terapeutické dílny
- Firmě Remis NBC za podporu při vybavení tvořivé dílny a počítačového
koutku
- Firmě SEA a Domu Salve s.r.o. za podporu při vybavení tvořivé dílny
nábytkem a materiálem
- Tiskárně Akord za papír pro naši dílnu
- panu Václavu Škubovi za nazvučení festivalu Mezi městy
- mnoha drobným dárcům za výtvarný materiál a suroviny
- našim dobrovolníkům za nasazení, úsměv a pohodu a pekařské výrobky
- panu Janu Fialovi (IZOP Chomutov) za vybavení pro kavárnu
- našim zákazníkům a hostům za trvalou přízeň a podporu
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