
Projekt „Naše kavárna“ 

Cílem projektu  je vytvoření nových pracovních míst pro zcela opomíjenou skupinu zájemců o 

zaměstnání z řad rodičů a dalších příbuzných těžce nemocných a dlouhodobě hospitalizovaných 

dětí či dospělých pacientů. 

Problematikou zaměstnávání naší cílové skupiny se doposud nikdo nezabýval.  Jedná se o osoby, 

které se rozhodly intenzivně pečovat o své hospitalizované dítě (či dospělého), a to i za cenu ztráty 

zaměstnání. 

Naše organizace pracuje s osobami z cílové skupiny již několik let a na základě nasbíraných zkušeností 

se rozhodla v areálu Thomayerovy nemocnice vybudovat kavárnu, ve které budou tito lidé 

zaměstnáváni. 

 

Mezi další cíle projektu patří: 

 Zvýšení povědomí o existenci této specifické cílové skupiny a o jejich potřebách. 

 Vytvoření příjemného místa v areálu Thomayerovy nemocnice, které bude místem pro 

klidné posezení u kvalitní kávy a také místem kulturních a společenských aktivit. 

 Připomenutí historického kontextu doby, v níž Thomayerova nemocnice vznikala; 

připomenutí odkazu Tomáše Garrigua Masaryka. 

Současná Thomayerova nemocnice byla postavena v roce 1928, původně jako Ústřední sociální 

ústavy pro staré a nemocné. Slavnostního otevření se zúčastnil i prezident republiky Tomáš 

Garrigue Masaryk, po němž byly ústavy pojmenovány jako Masarykovy domovy. Součástí kavárny 

je také stálá výstava fotografií, které se z této doby dochovaly.  

Právě pro připomenutí odkazu TGM převzal nad projektem záštitu ministr zahraničí České 

republiky pan Karel Schwarzenberg. 

 

Harmonogram realizace projektu: 

1. srpen 2009 – srpen 2010:  Příprava projektu, hledání podpory a zdrojů 

(tvorba konceptu, vytvoření pracovní skupiny včetně zapojení cílové skupiny; hledání 

vhodných prostor; vytipování finančních zdrojů - benefiční akce, grantové žádosti; příprava 

stavebního projektu) 

2. září 2010 - leden 2011:  Rekonstrukce prostor  

(Výběrové řízení na dodavatele; rekonstrukce prostor a vybavení kavárny; fundraising , 

benefiční akce; PR projektu) 

3. 1.2.2011:  Slavnostní otevření kavárny za účasti médií 

4. únor 2011 – doposud:  Trvání projektu – podporovaného zaměstnávání  

Management nemocnice podpořil projekt formou uvolnění vhodných prostor. Jedná se o cca 80m2 

pro kavárnu a 100m2 zázemí. 



Prostory bylo nutné zrekonstruovat a připravit pro účel, ke kterému budou využívány. 

Design koncept vychází z 30. let minulého století a odkazuje na tradici Masarykových sociálních 

domovů. Součástí interiéru je několik dobových fotografií velkého formátu na plátně. 

 

Rozpočet projektu: 

 Rekonstrukce a vybavení kavárny k datu zprovoznění – 2.100 000 Kč 

 Převážná část vybavení a prací byla pořízena prostřednictvím darů a grantů, na realizaci 

projektu se podíleli také dobrovolníci. 

 Mzdové prostředky byly na počátku projektu podpořeny z grantu Persona Grata 240.000 Kč. 

 V průběhu následujících dvou let fungování kavárny bylo dále investováno do vybavení a 

zhodnocení prostor přibližně 200.000 Kč (Dary soukromých subjektů) 

 

Cílová skupina: 

Za dva roky své činnosti byly v kavárně zaměstnány tři maminky nemocných dětí.  

Osoby z cílové skupiny jsou zaměstnány formou flexibilních pracovních úvazků, takže dochází k jejich 

zapojení do pracovního procesu, obnovení pracovních dovedností, zvýšení kvalifikace či rekvalifikace. 

Zároveň je jim poskytnuto kvalitní zázemí pro obnovení sociálních kontaktů. 

V průběhu projektu jsme cílovou skupinu rozšířili o další skupiny ohrožených lidí – maminky 

s postiženými dětmi v domácí péči, osoby pečující doma o své blízké nemocné, mentálně postižené, 

epileptiky,… kteří mají vazbu na Thomayerovu nemocnici. Těm všem kavárna nabídla možnost 

pracovního uplatnění v blízkosti nemocnice. 

Pro rok 2013 jsme připravili společný projekt se sdružením Epistop zaměřený na zaměstnávání 

epileptiků. 

Prioritou ale nadále zůstávají rodiče dlouhodobě hospitalizovaných dětí a v našem projektu mají 

vždy přednost před ostatními cílovými skupinami. 

 

Finanční aspekty projektu: 

Za dobu dvou let provozu kavárny se daří držet vyrovnaný rozpočet, který pokrývá náklady kavárny 

(zejména platy zaměstnanců) a kavárna je tak soběstačná s mírným ziskem.  

Rádi bychom, aby se příjmy kavárny pozvolna navýšily. Zejména proto, abychom měli do budoucna 

jistou rezervu pro potřebné obnovy zařízení, opravy atd. A také proto, abychom i nadále mohli 

poskytovat pracovní místa cílové skupině zaměstnanců, případně tuto skupinu nadále rozšiřovat. 

Případný vyšší zisk z kavárny bude investován výhradně do financování podpůrné činnosti v 

nemocnici. 



Výstupy/výsledky/naplnění cílů: 

Projekt pracuje s cílovou skupinou, která byla doposud opomíjena – rodiče dlouhodobě 

hospitalizovaných dětí v nemocničním zařízení. 

Za inovativní považujeme to, že se že se daří zviditelňovat téma chronicky hospitalizovaných 

pacientů a potřeby jejich rodin, že se daří integrovat cílovou skupinu rodičů do pracovního procesu.  

Současně jde o prohlubování velmi úzké vzájemné spolupráce zdravotnického zařízení s neziskovou 

organizací založené na několikaleté pozitivní zkušenosti.  

Kavárna se stala příjemným místem. Vznik důstojného prostředí v nemocničním areálu je hodnocený 

jako velmi dobrý počin a kavárna má v tomto ohledu velkou prestiž. 

Prostor je hojně využívaný pro akce charitativního a společenského charakteru (vernisáže, výstavy, 

autogramiády a besedy s autory nových knih, benefiční představení atd.).  

Podařilo se nám připomenout historii vzniku Thomayerovy nemocnice. 

 

Představení organizace: 

Občanské sdružení Lékořice bylo založeno v roce 2005. Jeho členové usilují o realizaci podpůrných 

aktivit a projektů v podmínkách českého zdravotnictví. 

Posláním Lékořice o. s. je šíření myšlenky potřeby a účinnosti zapojení nemedicínské péče do 

procesu léčby a rehabilitace pacienta.  

Cílem organizace je zlepšovat atmosféru a prostředí ve zdravotnických zařízeních v ČR 

prostřednictvím budování Center podpůrné péče a rozvoje jejich činnosti.  

Lékořice, o. s. úzce spolupracuje zejména s Thomayerovou nemocnicí a s Fakultní nemocnicí 

Královské Vinohrady v Praze. 

 

Lékořice o.s. 
Pod Slovany 4/1977, 128 00 Praha 2 


