Pojízdná kavárna Mental Café má za sebou první rok své činnosti
Ostrava 1.5.2015 - V těchto dnech je to právě rok, kdy začal pravidelný provoz pojízdné
kavárny Mental Café na nejrůznějších místech v Ostravě. S malou neskromností a velkou
hrdostí se rádi pochlubíme, co se nám za ten rok podařilo.
Duben 2014: Zahájili jsme provoz a přes nepřízeň městské vyhlášky jsme díky vstřícnosti
zástupců města vyjeli do ulic a prodávali kávu na Prokešově náměstí před novou radnicí.
Červen 2014: Zúčastnili jsme se několika veřejných akcí na Masarykově náměstí.
Červenec 2014: Prodej na Festivalu v ulicích za podpory našeho partnera Arcelor Mittal a na
festivalu Colours of Ostrava za podpory našeho dalšího partnera multižánrového centra
Cooltour.
Červenec, srpen 2014: Od poloviny července do první třetiny srpna si mohli naši výbornou
kávu z rodinné pražírny Laura Coffee vychutnat návštěvníci Shakespearovských slavností
v Ostravě na Slezskoostravském hradě a to díky organizátorům ze společnosti PaS de
Theatre. V druhé polovině srpna jste nás mohli potkávat opět před radnicí na Prokešově
náměstí.
Podzim 2014: No, a už pomalu začínal podzim, kdy se pojízdné kavárny ukládají ke spánku.
Ale ne Mental Café. Díky elánu a chuti do práce naší obsluhy – klientů ostravského Čtyřlístku
– jsme náš provoz nepřerušili a díky další společensky odpovědné společnosti CTPark
Ostrava se nám podařilo zaparkovat v „teple“ nové budovy IQ parku v blízkosti centra města,
kde nám bylo umožněno prodávat vždy část každého měsíce až do vánoc.
Mezi tím jsme prodávali kávu také na partnerských akcích společnosti Arcelor Mittal,
Cooltouru nebo třeba v ČEZ Aréně při lední show Jen počkej, zajíci!
Již po druhé jsme byli součástí akce Advent plný andělů jako jediní prodejci kávy, prodávali
jsme na adventním koncertě Jarka Nohavicy a občanského sdružení Bílá holubice, potěšili
jsme svou kávou posluchače live koncertů Českého rozhlasu Ostrava a poslední akcí v roce
2014 byla firemní akce pro partnery a zaměstnance společnosti Vítkovice v ostravském
Gongu.
Leden 2015: Když se přehoupl rok 2014 do roku 2015, přemýšleli jsme, co bude dál, než
začne zase krásné teplé počasí a budeme moci „vyjet do ulic“. Leden byl tedy měsíc
plánování, údržby a vylepšování našeho vozového zázemí, hledání nové obsluhy a to nejen
z řad klientů s lehkým mentálním postižením, ale také supervizorů, kteří zaučují a pomáhají
při každodenní práci naší milé obsluze.

Únor, březen 2015: V únoru a březnu jsme se „rozehřáli“ na několika menších i větších
akcích v Ostravě a okolí, např. na Ostravském knižním veletrhu či divadelní přehlídce
v Odrách, abychom zjistili, že naše káva lidem chutná a rádi se pro ni a za námi vracejí.
V březnu jsme opět prodávali v budově IQ parku Ostrava a koncem měsíce jsme se přesunuli
na prozatím naše nové stálé prodejní místo v budově CTParku, tentokrát v průmyslovém
areálu v Ostravě – Hrabové.
Duben 2015: Právě skončil měsíc duben a my po roce tzv. bilancujeme 
První stálý zaměstnance kavárny
Pravidelně pro nás pracuje 9 klientů s mentálním postižením na dohodu o provedení práce a
u nich se střídá také prozatím brigádně 5-6 supervizorů - mladých lidí, kteří kromě radosti
s prodeje kávy vnímají jako přínosné a oboustranně obohacující také pracovat ve společnosti
naší milé obsluhy. Velkou radostí a úspěchem je, že každý měsíc stále přibývá odpracovaných
hodin a tedy roste měsíční mzda našich klientů, pro mnohé první a jediná, kterou kdy dostali.
Chod kavárny zabírá stále více času, přibývá akcí a aktivit, které je kolem kavárny potřeba
zařídit. Od 1.5. máme našeho prvního stálého zaměstnance – supervizorku, která kromě
práce s klienty, přípravy jejich individuálních plánů a pracovního harmonogramu, zajisťuje
také plynulý chod celé kavárny, tzn. zásobování, plán akcí, obměnu nabídky a přímo reaguje
na poptávku našich milých zákazníků. Je to mladá absolventka, která s námi jako
dobrovolnice pracuje již více než půl roku a nyní se nám podařilo získat pro ni dotaci z Úřadu
práce na vytvoření nového pracovního místa.
Soběstačnost a ziskovost kavárny
Přestože jsme zatím stále z velké části závislí na dotacích a podpoře partnerů, věříme, že by
časem mohla být kavárna z větší části soběstačná … za určitých ideálních podmínek  Zisk
není zatím naší prioritou, resp. nutností a proto se můžeme zúčastnit mnoha akcí, na které
jedeme prodávat a sami se vlastně stáváme jejich podporovateli. A ano přestože
dosahujeme i zisku, zvláště když se dostaneme na větší komerční akci s velkým počtem
návštěvníků, dál tyto peníze „investujeme“ na podporu nejrůznějších aktivit.

Společenská odpovědnost Mental Café
Snad to zní bláznivě, ale podporovaný a dotovaný podnik Mental Café se sám stává sociálně
smýšlejícím. Tedy ne „podnik“, ale lidé v něm.
Na přelomu roku 2014 a 2015 jsme ze zisku kavárny podpořili částkou okolo 15 000 Kč
natáčení krátkého hraného filmu The Line, který je prvotně určen pro mezinárodní filmový
festival Mental Power Prague Film Festival. Tento soutěžní festival prezentuje krátké hrané
filmy, jejichž hlavními interprety jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Někteří
naši obsluhující si ve filmu také tak trochu zahráli .
Skvělý nápad dostala naše, dnes již zaměstnankyně, supervizorka Lucka, která se rozhodla, že
„dýška“, která dostáváme od našich zákazníků, investujeme také na dobrou věc. A tak jsme
se dne 9.4.2015 stali prvním adoptivním rodičem Gazely perské v ZOO Ostrava. Tedy, když si
u nás koupíte kávu a necháte nám nějaký ten drobný peníz navíc, stanete se i vy tak trochu
adoptivním rodičem této krásné gazely. 
Zatím jsme stále na začátku naší cesty na kolečkách, ale už dnes máme další vize, jak
činnost Mental Café rozšiřovat a třeba jednou dospět i ke kamenné kavárně. Ať už se vše
vyvine jakkoliv, jisté je, že dobrou kávu si lidé rádi koupí kdykoliv, kdekoliv a od kohokoliv.
Všem partnerům a zákazníkům děkujeme za první rok naší činnosti.
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