
 

 

 

 

 

 

 

 

2020 ǀ Výroční zpráva 

 

 
 

 

Pomáháme (nejen) lidem s mentálním  

a kombinovaným postižením 
  



Centrum MARTIN o.p.s. 

Výroční zpráva za rok 2020 
 

 

 

2 

 

Kryštof pochází ze Žižkova, takže do prostor, kde poskytujeme sociální službu Sociální 

rehabilitaci i do tréninkové kavárny, kde poskytujeme službu Sociálně terapeutické dílny,to 

má pěšky jen kousek. Kryštof do naší organizace přišel v roce 2016, když hledal podporu 

při hledání zaměstnání. Nejprve jsme se s Kryštofem domluvili na sepsání životopisu a 

následně i na pomoci se samotným hledáním vhodného pracovního uplatnění. Kryštof 

preferoval zaměstnání v keramické dílně, protože vystudoval řadu uměleckých oborů 

(čalouník, knihař, keramik, košíkář a textilní výtvarník) a rád by tvůrčí dovednosti  ze studia 

využil i v zaměstnání. Kryštof tedy navíc využil účast v naší skupinové aktivitě „keramika“, 

kde mohl své dovednosti dále prohloubit. V chráněné keramické dílně A MANO, se kterou 

jsme velmi úzce spolupracovali, vhodné pracovní místo bohužel nebylo. Kryštofovi se na 

začátku ani u jiných zaměstnavatelů nedařilo najít vhodné místo, ale i tak se nevzdával.  

 

Mezi další Kryštofovy záliby patří umění a historie. Využil tedy nabídky naši sociálních 

služeb a zúčastnil se skupinové aktivity „kavárník“. Tato činnost jej natolik zaujala, že 

neváhal a podal si žádost o přijetí do služby Sociálně terapeutické dílny poskytované 

v tréninkové kavárně Café MARTIN. V čase, kdy byl v pořadníku na pozici pomocného 

barmana, se rozhodl o zdokonalení se v práci na PC, což zahrnovalo programy jako je Word, 

Excel i PowerPoint. Úspěchem bylo, když se mu samostatně podařilo vytvořit prezentaci, 

která se věnovala jeho oblíbeným činnostem. Kryštof rád kreslí a maluje, takže i tyto záliby 

se promítly do jeho aktivit v Centru MARTIN.  

 

Po nějaké době se v Café MARTIN u Olšanského náměstí uvolnilo místo a Kryštof mohl 

nastoupit. Kryštof velmi rychle zapadl do kavárenského provozu. Obsluhování vykonává s 

nadšením, se zákazníky komunikuje rád, dokáže doporučit výrobky kavárny i bavit se o 

všem možném. Jistě k tomu využívá i znalosti získané v sociální rehabilitaci, kde mimo jiné 

navštěvoval též skupinovou aktivitu „všeobecný přehled“. S kávovarem se zpočátku 

seznamoval a nevěřil si. Potřeboval čas na uvědomění si jednotlivých kroků, musel se 

pravidelně učit, aby si zapamatoval postup a sladil dohromady celý proces. Nakonec ale 

Kryštofova velká snaha vedla k úspěchu. Nyní umí připravit většinu káv bez jakékoliv 

pomoci. Kryštof vyžaduje čistotu a jeho péče o kavárnu tomu odpovídá, je precizní. Bez 

detailní kontroly kavárny nedokáže odejít ze své směny. Díky těmto schopnostem a 

znalostem po čase získal i pracovní smlouvu na částečný úvazek a mohl přejít do druhé 

kavárny Café MARTIN, která se nachází v Karlíně. Jeho nadšení pro práci se odrazilo i ve 

spokojených tvářích zákazníků obou našich kaváren. 

 

Café MARTIN je tréninkovou kavárnou a naším cílem není udržet si klienty co nejdéle, ale 

naopak je co nejvíce připravit na reálný život i mimo sociální služby, tedy na otevřeném 

trhu práce. Kryštof se již teď pomalu porozhlíží po dalším zaměstnání v kavárně bez 

asistentů, tedy s větší zodpovědností a samostatnou prací. Podaří se to? 

Kryštofův příběh  
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Posláním Centra MARTIN je pomoc a 

poskytování služeb osobám se 

znevýhodním, zejména se zdravotním 

postižením, s cílem jejich začlenění do 

běžného života. 

Vizí Centra MARTIN je nabízení kvalitních 

služeb pro rostoucí počet klientů, úspěšné 

tréninkové kavárny oblíbené u zákazníků a 

rozvoj sítě partnerů organizace. 
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Úvod 

 

 

 

Milí přátelé a příznivci, 

 

opět po roce nastal čas hodnocení a bilancování a my bychom Vás opět rádi informovali 

prostřednictvím této výroční zprávy o naší práci za uplynulý rok. 

 

Jak ukazuje příběh, který již tradičně uvádí naši výroční zprávu, i v roce 2020, obdobně jako 

tomu bylo v předchozích letech, jsme se soustředili na pomoc lidem, kteří jsou ve společnosti 

znevýhodnění, a to zejména osobám s mentálním či kombinovaným postižením, chronickým 

duševním onemocněním, ale i jiným. 

 

S lidmi, jako je pan Kryštof, se v naší organizaci setkáváme denně. Děláme vše proto, abychom 

jim podali pomocnou ruku, kterou jinde jen těžce nalézají. Snažíme se ze všech sil, aby se 

jejich velmi složitá životní situace stala alespoň trošku lepší. Vždy nás v naší práci povzbudí, 

když vidíme, že se nám to daří a že to uživatelé našich služeb, resp. jejich rodiny oceňují. 

 

Snažíme se naše služby rozšiřovat a zpřístupňovat co nejvyššímu počtu potenciálních uživatelů. 

V roce 2020 jsme mnoho času i prostředků investovali do zvládnutí covidové krize, která 

nás poměrně výrazně zasáhla ať už z pohledu poskytovatele sociálních služeb, tak i z pohledu 

provozovatele kaváren a obdobných gastronomických provozů. Pevně věřím, že nadcházející 

rok 2021 přinese pozitivní změnu a uklidnění nás všech. 

 

Ráda bych na tomto místě, také již tradičně, poděkovala všem, kteří pro naši organizaci v 

uplynulém roce pracovali a také těm, kteří naši organizaci v minulém roce jakkoli 

podpořili. Práce našich zaměstnanců a podpora partnerů a příznivců jsou spolu s úspěchy naší 

činnosti naším hnacím motorem při plnění veřejně prospěšných aktivit. 

 

 

Mgr. Daniela Prokopová 

ředitelka 
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Základní údaje o organizaci 

 

 

 
 

 

 

Název Centrum MARTIN o.p.s. 
Sídlo Chelčického 911/2, Žižkov, 130 00 Praha 3 

Web www.centrummartin.cz 

IČ 22814655 

Datum registrace 2. července 2013 

Bankovní spojení 237618992/0300 

 

 

Orgány společnosti 

 

 

   
 

 

Statutární orgán – ředitelka 

Mgr. Daniela Prokopová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správní rada 

předseda: Mgr. Tomáš Vokurka 

člen: Bc. Jindra Chaloupková 

člen: Jaroslava Prokopová 

 

Dozorčí rada 

předseda: Olga Kočová 

člen: Ing. Václav Prokop, MBA 

člen: Petra Koldinská
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Historie a cíle Centra MARTIN 

 

Historie organizace 

 

Jsme nestátní neziskovou organizaci, která vznikla v roce 2013 transformací z Občanského 

sdružení MARTIN při OU s více vadami, jež bylo založeno jako reakce na potřeby 

absolventů a žáků Odborného učiliště pro žáky s více vadami i jejich rodičů v roce 2010. 

2. července 2013 byla zápisem do rejstříku veřejně prospěšných organizací provedena změna 

právní formy a názvu organizace kdy z původního Občanského sdružení MARTIN při OU pro 

žáky s více vadami vznikla společnost Centrum MARTIN o.p.s. 

 

Obecně prospěšné cíle organizace 

 

Mezi naše hlavní cíle patří: 

 

 

 

 



 

 

 

 

Čemu se Centrum MARTIN věnuje?

Hlavní činnost 

Hlavními aktivitami, kterými naplňujeme své obecně prospěšné cíle, jsou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) vytváření a provozování chráněných 

pracovišť a chráněných pracovních 

míst pro lidi se zdravotním postižením; 

2) vytváření a provozování tréninkových 

pracovišť a tréninkových pracovních 

míst pro lidi ze znevýhodněných 

skupin obyvatel; 

3) provozování komunitních center, 

tvorba partnerských sítí; 

4) poskytování sociálních služeb; 

5) provozování volnočasových a 

zájmových aktivit pro lidi se 

zdravotním postižením; 

6) pořádání vzdělávacích programů a 

kurzů pro lidi ze znevýhodněných 

skupin obyvatel; 

7) podpora zaměstnavatelů osob se 

zdravotním postižením; 

8) poskytování zdravotních služeb; 

9) realizace osvětových a 

fundraisingových aktivit; 

10) vydávání literatury a informačních 

materiálů, poradenství a konzultace 

související se zaměřením ostatních 

obecně prospěšných činností.

Doplňková činnost 

Naše doplňkové činnosti navazují na poskytované obecně prospěšné činnosti nebo souvisejí s 

efektivním využitím majetku a času zaměstnanců, nikdy je však neposkytujeme na úkor rozsahu 

a kvality hlavní činnosti.  

1) lektorské a školicí činnosti; 

2) hostinskou činnost; 

3) výrobu a prodej dárkových předmětů; 

4) výrobu, obchod a služby neuvedené v 

příl. 1 až 3 Živnostenského zákona.



 

 

 

 

Aktivity Centra MARTIN 

Náplní a zároveň posláním všech našich aktivit je zejména rozvoj dovedností, získávání 

nových informací, další vzdělávání pro trh práce i zábava ve volném čase pro osoby s 

hendikepem. Nabízíme své služby zájemcům od 15 let (horní věková hranice není limitována) 

z Prahy, Středočeského kraje a Jihočeského kraje.  

 

Naše služby jsou primárně určeny pro 

osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením a chronickým duševním 

onemocněním, ale pomáháme i osobám 

s jiným zdravotním postižením či 

sociálním znevýhodněním. 

 

Všechny naše aktivity jsou vedeny 

zkušenými pracovníky, kteří zaručují 

vysokou obsahovou úroveň 

přizpůsobenou individuálním 

schopnostem, možnostem a zájmům 

všech, kteří se jich účastní.  

 

Aktivity u nás probíhají individuálně nebo v malých skupinkách tak, aby byl zaručen 

osobní přístup ke každému. Naši pracovníci mají pochopení pro osobité projevy jednotlivců a 

vždy uplatňují individuální a osobní přístup. 

 

V roce 2012 jsme úspěšně zaregistrovali a začali poskytovat sociální službu sociální 

rehabilitace, v roce 2013 pak sociální službu sociálně terapeutické dílny. 

 

Nabízíme rozmanitou paletu 

vzdělávacích, pracovních či 

volnočasových aktivit, ze které si může 

vybrat opravdu každý a tuto nabídku 

upravujeme tak, aby odrážela zájmy 

našich uživatelů. 

 

Provozujeme tréninkové obchody a 

tréninkové kavárny, kde lidé s 

hendikepem mnohdy poprvé získají 

pracovní zkušenosti a kde mohou 

případně nalézt i trvalé pracovní 

uplatnění. 
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Realizované aktivity 

Tréninkové kavárny 

 

Jednou z našich významných aktivit je provozování 

tréninkových kaváren, kde naši klienti získávají mnohdy 

první pracovní zkušenosti a osvojují si potřebné dovednosti. 

Spolu s klienty je na pracovišti vždy přítomen pracovní asistent, 

který pomůže vyřešit případná nedorozumění.  

 

Našim zákazníkům se snažíme nabídnout lákavý sortiment 

občerstvení v pohodovém nekuřáckém prostředí.  

 

Firemním zákazníkům nabízíme atraktivní prostory s možností 

pořádání akcí pro jejich zaměstnance a partnery. Zajišťujeme 

také menší cateringové akce. 

 

 

 

Café MARTIN – Žižkov 

Místo: Lupáčova 10, Praha 3 

V provozu od 1. 7. 2015, součást sociální služby sociálně terapeutické dílny 

(STD), umístění v prostorech od Městské části Prahy 3. 

Pracovní asistenti (1 celý úvazek), pomocní pracovníci (1,5 celé úvazky OZP). 

 

Café MARTIN – Karlín 

Místo: Sokolovská 75, Praha 8 

V provozu od 10. 11. 2013, součást služby STD. 

Umístěno v prostorech od MČ Prahy 8. Pracovní 

asistenti (2 celé úvazky), pomocní pracovníci (2 celé 

úvazky OZP). 
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Tréninkové obchody 
 

Naše tréninkové obchody pomáhají hned dvakrát. 

 

Jednak zde naši klienti získávají potřebnou praxi a osvojují 

si pracovní návyky, a jednak sortiment zboží pochází 

výhradně z chráněných dílen, které zaměstnávají osoby s 

hendikepem.  

 

Rádi také pro zákazníky z řad firem zprostředkujeme např. 

výrobu dárkových předmětů z keramiky s možností využití 

náhradního plnění. 

 

 

Tréninkový obchod (Koněvova) 

Místo: Koněvova 162, Praha 3 

Součást služby Sociální rehabilitace 
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Sociální služby 

 

Jsme registrovaným poskytovatelem 2 sociálních služeb, které pomáhají lidem se zdravotním 

postižením jednak v jejich integraci do společnosti a také v jejich zapojování se do pracovního 

života. 

 

Sociální rehabilitace 

Smyslem této služby, kterou poskytujeme 

od roku 2012 v Praze, je dosažení 

samostatnosti uživatelů, jejich co největší 

nezávislosti a soběstačnosti.  

 

Rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti. 

Posilujeme správné návyky a také 

nacvičujeme běžné, pro samostatný život 

nezbytné činnosti. 

 

V roce 2020 bylo uživateli této sociální 

služby celkem 71 osob se zdravotním 

postižením. 

 

Sociálně terapeutické dílny 

Tato služba, kterou poskytujeme od roku 

2013 v Praze, má za cíl zvýšit u našich 

uživatelů možnost uplatnění na 

chráněném či otevřeném trhu práce.  

 

Pomáháme jim zdokonalovat pracovní 

návyky, umožňujeme jim získávat 

potřebnou praxi a umocňujeme jejich 

dovednosti. 

 

V roce 2020 bylo uživateli této sociální 

služby celkem 41 osob se zdravotním 

postižením. 
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Lidské zdroje 

 

Přehled počtu zaměstnanců 

 

Rok Přepočtený roční počet 

zaměstnanců bez DPP 

Přepočetný roční 

počet zaměstnanců OZP 

Fyzický počet zaměstnanců 

vč. DPP k 31.12. 

2011 4,63 2,02 11 

2012 10,11 5,4 22 

2013 15,71 8,27 52 

2014 22,51 11,37 90 

2015 29,69 18,74 64 

2016 20,66 10,70 39 

2017 22,02 11,89 44 

2018 18,59 9,10 35 

2019 16,81 6,73 31 

2020 16,39 5,45 31 
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Finanční zpráva 

 
Kompletní výroční zpráva včetně účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha  

účetní závěrky) je uložena ve sbírce listin. 

 

 

Rozvaha k 31.12.2020 (v tis. Kč) 

 

Aktiva k 1.1.2020 k 31.12.2020 

Dlouhodobý majetek celkem 329 353 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 600 599 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

Oprávky k DM -271 -245 

Krátkodobý majetek celkem 2 246 3 181 

Zásoby 68 74 

Pohledávky 1 577 1 153 

Krátkodobý finanční majetek 601 1 954 

Jiná aktiva 0 0 

Aktiva celkem 2 575 3 534 

   

Pasiva   

Vlastní zdroje celkem 1 049 1 212 

Jmění 1 009 1 152 

Výsledek hospodaření 40 60 

Cizí zdroje celkem 1 527 2 322 

Dlouhodobé závazky 0 0 

Krátkodobé závazky 1 527 2 322 

Jiná pasiva 0 0 

Pasiva celkem 2 575 3 534 
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Výsledovka k 31.12.2020 (v tis. Kč) 

 

Činnost Hlavní Hospodářská 

Náklady celkem 7 557 1 254 

Spotřebované nákupy a služby 1 352 380 

Změna stavu zásob vlastní činností 0 0 

Osobní náklady 5 730 867 

Daně a poplatky 5 1 

Ostatní náklady 117 6 

Odpisy, tvorba rezerv 354 0 

Poskytnuté příspěvky 0 0 

Daň z příjmů 0 0 

   

Výnosy celkem 6 807 2 024 

Provozní dotace 6 480 1 066 

Přijaté příspěvky 0 0 

Tržby za vlastní výkony a zboží 15 892 

Ostatní výnosy 113 66 

Tržby z prodeje majetku 198 0 

   

Výsledek hospodaření - 750 770 

 

Vývoj a stav fondů (v tis. Kč) 

 

Vývoj a stav fondů Stav k 1.1.2020 Stav k 31.12.2020 

Vlastní jmění - - 

Fond na hlavní činnost tvořený 

z darů 

423 659 

Fond na úhradu škod 284 258 

Fond na nákup nemovitosti 300 234 

Veřejná sbírka 1 1 
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Analýza nákladů 

 

 
 

Analýza výnosů 

 

  

4 977

0

1 254

2 580

100

Vynaložené náklady v členění dle účelu v tis. Kč

Obecně prospěšné služby Odměny členů správní a dozorčí rady

Hospodářská činnost Režijní náklady organizace

Odměna ředitele

15    

892    

4 104    1 511    

1 631    

175    

334    169    

Členění výnosů dle zdrojů v tis. Kč

Poskytnuté služby Výnosy tréninkových pracovišť Dotace ze státního rozpočtu

Příspěvky Úřadu práce - §78 ZoZ Granty od obcí a krajů Ostatní granty a dary vč. fondů

Dotace fondů ESF Ostatní
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Kontaktujte nás 

 

Naše sídlo v Praze 

Chelčického 911/2 

130 00 Praha 3 

martin@centrummartin.cz 

www.centrummartin.cz 

 

Naše tréninkové kavárny 

Café MARTIN 

Sokolovská 29/75, Praha 8 

tel. 731 472 400 

 

Café MARTIN 

Lupáčova 805/10, Praha 3 

tel. 724028025 

 

Náš tréninkový obchod 

Koněvova 162, Praha 3 

 

Sociální služby 

Koněvova 162, Praha 3 

socialnisluzby@centrummartin.cz 

tel. 776 757 553 
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Naši partneři 

 

Naši činnost v roce 2020 podpořili zejména 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Děkujeme! 


