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Slovo ředitele… 

Při tomto každoročním ohlédnutí za uplynulým rokem si uvědomuji, jak ten čas 
nezadržitelně plyne. Pořád se něco děje. Některé události se opakují každoročně 
s více či méně podobnými scénáři. A jiné se opakují v nepravidelných, 
nepředvídatelných intervalech a některé se stanou úplně poprvé. Posledně 
jmenované bývají nejzajímavější. 

U nás se událo v roce 2016 hned několik „poprvé“. Zprostředkovali jsme 
divadelní představení Děvčátko Momo na motivy knihy Michaela Endeho (pozn. podle 
ní je pojmenována naše společnost). Iniciovali jsme vznik podpůrné skupiny pro 
rodiče a blízké lidí s postižením. Zorganizovali jsme akreditovaný vzdělávací seminář 
pro profesionály ze sociální oblasti.  

Z událostí, které profesní život občas přináší, stojí za zmínku ne zrovna hladký 
přechod na nový způsob financování na začátku roku a poměrně náročná podzimní 
obměna vpracovníků v dílně. Obě fáze vývoje jsme zdárně přestáli a pokračujeme 
v práci.  

Rytmus roku – roční období, významné svátky se přirozeně promítají i do 
každodenního života dílny a dalších aktivit naší společnosti. Nejvíc napilno máme 
v dílně v zimě a hlavně před koncem roku. Od podzimu do jara jsou kurzy a semináře 
navštěvované hojněji. Léto je čas větších oprav a vylepšování prostor dílny.  

Když si v současné době dění v Momo zasazuji do širších společenských a 
politických souvislostí, kdy jsou neziskovky politiky a následně i spoluobčany účelově 
házeny do jednoho pytle a vláčeny v mediích za použití nepřesných a zkreslených 
údajů, připomínám si, že opravdová ZMĚNA začíná odspodu, od jedince, od 
zdánlivých maličkostí.  

U nás stále platí, že všechno dění je prostoupeno snahou posunout sama sebe 
a uživatele služby „dál“ a přispět ke zlepšení našeho nejbližšího okolí zatímco stojíme 
nohama na zemi. Ať už to znamená, že se snažíme poskytovat sociální službu na stále 
vyšší úrovni, děláme poctivé řemeslo, nebo třeba tím, že poselství příběhu o děvčátku 
Momo zprostředkujeme dalším lidem.  

 
 
 

 
 

        Bc. Jan Rodina, MgA 
 
 
 

 

 

 



 

Momo Chrudim je obecně prospěšná společnost zaměřená na sociální, 
umělecké a vzdělávací projekty. Mezi naše aktivity patří: 

 provozování sociálně terapeutické dílny Momo  pro dospělé osoby 

s mentálním, tělesným a zdravotním postižením v Chrudimi, 

 obchod v Chrudimi a e-shop s výrobky sociálně terapeutické dílny Momo, 

 pořádání přednášek, besed a kurzů, 

 zřízení Mateřské školy Děvčátka Momo ve Slatiňanech. 

Proč právě "Momo"? 

Název společnosti vychází z knihy Michaela Endeho Děvčátko Momo a ukradený čas. 
Je to příběh o čase a naslouchání a také příběh o naší době, ve které nikdo už nemá 
na nic čas a přitom, kdybychom se jen na chvíli zastavili, zjistili bychom, že všechen 
svůj čas si nosíme stále s sebou, protože čas našich životů se vždy znovu rodí v našem 
srdci. Děvčátko Momo si tohle uvědomuje a díky tomu dokáže naslouchat druhým 
tak, jako nikdo jiný. A protože právě v sociálních službách, umění a pedagogické práci 
je čas a schopnost naslouchání velmi potřeba, vybrali jsme si děvčátko Momo jako 
náš vzor. 

 

Vize zakladatelů Momo Chrudim, o.p.s. jako společnosti vytvářející: 

 prostor pro řemeslnou a uměleckou práci s přírodním materiálem, 

 prostor, kde mohou najít své místo a pracovní uplatnění lidé s mentálním, 

tělesným a zdravotním postižením, 

 prostor pro vzdělávání dětí předškolního věku v úctě, lásce a respektu k jejich 

vývojovým potřebám vycházející z waldorfské pedagogiky, 

 prostor, kde na sobě lidé stále pracují a jejichž společnou inspirací pro práci s 

lidmi s postižením je léčebná pedagogika, 

 prostor, který je naplněn vzájemným respektem, zodpovědností, úctou, 

 prostor pro srdce, která vnímají svůj čas, 

 prostor pro čas, který vzniká v srdci.  
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Trocha historie… 
 

Momo Chrudim, o.p.s byla založena na podzim roku 2007. S podporou města 
Chrudim, soukromých sponzorů a společnosti ETS s.r.o., která nám výhodně pronajala 
prostory, se nám podařilo během prvního čtvrtletí roku 2008 připravit a vybavit 
prostory dílny. 

V květnu 2008 jsme pak od Pardubického Kraje získali registraci poskytovatele 
sociální služby sociálně terapeutická dílny podle zákona č. 108/2006 Sb.  

Od roku 2009 jsme podporováni Pardubickým krajem, Městem Chrudim a 
Úřadem práce v Chrudimi. 

Od roku 2010 do ledna 2013 jsme byli dodavatelem Individuálního projektu 
Pardubického kraje na sociální služby z Evropského strukturálního fondu Operační 
program lidské zdroje a zaměstnanost.  

V září 2010 se nám podařilo ve Slatiňanech otevřít soukromou Mateřskou 
školu Děvčátka Momo, jejíž výukový program čerpá z waldorfské pedagogiky.  

Od ledna 2010 do března 2012 jsme sociální službu poskytovali v Chrudimi a ve 
Slatiňanech. V březnu jsme rozšířili prostory chrudimské dílny a uživatele i 
zaměstnance jsme spojili do jedné dílny. 

V Chrudimi jsme od roku 2010 díky podpoře Pardubického kraje a Nadace OKD 
provozovali chráněný obchod a kavárnu. Kavárnu se nám podařilo udržet díky dotaci 
Nadace OKD do června 2012.  

Od května 2012 do června 2013 jsme se účastnili Akcelerátoru sociálního 
podnikání, který pořádá Akademie sociálního podnikání při Nadaci Via.  

Od ledna 2013 je činnost sociálně terapeutické dílny Momo podporována 
dotacemi MPSV, Pardubického kraje a města Chrudim pro sociální oblast.  

Od února 2014 nesou plstěné výrobky dílny označení „Železné hory regionální 
produkt®“. 

V dubnu 2014 jsme se stali členy Asociace veřejně prospěšných organizací 
(AVPO). 

Od listopadu 2014 provozujme sociálně terapeutickou dílnu v nových 
bezbariérových prostorách na nové adrese v Chrudimi, úprava prostor byla zčásti 
financována díky projektu Bezbariérové Momo podpořeného v rámci Burzy 
filantropie.   

Od května 2015 jsme členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS 
ČR).  

V roce 2015 byla činnost dílny umožněna Individuálním projektem 
Pardubického kraje na sociální služby III. A dále pak dotacemi MPSV, Pardubického 
kraje a města Chrudim.  

Od podzimu 2015 provozujeme eshop www.plstime.cz. 
Od 1.1.2016 jsme členy Krajské síti sociálních služeb.  
Od roku 2016 je činnost dílny podporována prostřednictvím Operačního 

programu zaměstnanost v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém 
kraji 2016 – 2018. 

Poskytování sociální služby, pořádání kulturně vzdělávacích programů a dalších 
projektů v roce 2016 podpořilo město Chrudim. 

 
 

 



O sociálně terapeutické dílně…. 
 

Sociálně terapeutickou dílnu Momo navštěvují 
lidé s mentálním, tělesným a zdravotním postižením. 
Rozhodli se pro změnu a vyřešení své často 
nezáviděníhodné životní situace. Někteří z našich 
klientů by navzdory svému postižení rádi nalezli 
pracovní uplatnění alespoň na chráněném trhu práce a 
v tom se jim snažíme pomoci.  

Práce a pobyt v dílně klientům kromě smysluplně 
stráveného času a radosti přináší osobnostní rozvoj 
v bezpečném prostředí přátelského kolektivu. Osvojují 
si základní pracovní návyky: dostavit se do zaměstnání 
včas případně předem omluvit svou nepřítomnost, 
dodržovat stanovená pravidla, podávat přiměřený výkon atd. Dále je u klientů kromě 
získávání nebo udržování kompetencí v péči o vlastní 
osobu a o domácnost, v přípravě jídla a nápojů, 
samostatnému cestování atd. patrné také narůstající 
sebevědomí a sebejistota. 

Tyto skutečnosti dovolují klientům spoléhat se 
více sám na sebe. Být co nejméně závislí na pomoci 
okolí a po co nejdelší dobu bydlet v domácím prostředí. 
Mimo jiné to znamená žít déle bez potřeby finančně 
náročnější asistence v pobytové sociální službě. Momo 
Chrudim, o.p.s. je pověřena tuto sociální službu 
poskytovat jako službu obecného hospodářského zájmu 
v rámci Krajské sítě sociálních služeb. 

V naší dílně pracujeme s ovčí vlnou. 
Barvíme ji a dále ji zpracováváme 
technikou mokrého plstění, případně 
kombinací mokrého a suchého plstění 
jehlou. Výrobky dílny jsou různé doplňky a 
ozdoby, jako jsou různé šperky, obaly na 
knihy, tulipány atd. Na jejich výrobě se 
klienti podílí nejvyšší možnou mírou. 
Kromě pracovních povinností si klienti užili 

i každoměsíčních odměn za odvedenou 
práci - výletů za kulturou a dobrým jídlem 
v Chrudimi a Pardubicích.  

Sociální službu poskytujeme pět dní 
v týdnu: pondělí - pátek od 7:30 do 12:00. 
Uživatelé navštěvují dílnu pravidelně podle 
svého přání nejméně 2x týdně. Během 
roku sociální službu využívalo 16 osob. A za 
loňský rok může dílna vykázat 2278 
osobodnů, 10 251 osobohodin, to je 



nejvíce za dobu existence. Dílna byla v provozu celkem 241 dní v roce. Přibližně jedna 
třetina klientů bydlí v DSS Slatiňany a dvě třetiny uživatelů jsou „z rodin“ z Chrudimi a 
okolí.  

 

V roce 2016 bylo poskytování sociální služby hrazeno z prostředků Operačního 
programu zaměstnanost v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji 
CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0001283 a to ve výši 1 420 303,64,- Kč. Přímou dotací 
30 000,- Kč provoz sociálně terapeutické dílny podpořilo i město Chrudim. Momo 
Chrudim, o.p.s. vložilo do provozu dílny 14 905,- Kč z vlastních prostředků na uhrazení 
nákladů spojených s výjimečnými dny. 

 
 
Místo poskytování služby: Palackého třída 200, Chrudim. 
Časový rozsah: po – pá, od 7:30 do 12:00 
Kapacita: 14 (18) osob 
Tel.: 774 930 950 
E-mail: dilna@devcatkomomo.cz 
Vedoucí dílny: Irena Pavlíčková  
Sociální pracovnice: Marcela 
Voráčková (do září), Marcela Líbalová 
(od října) 
Pracovníci v sociálních službách: Irena 
Pavlíčková, Marcela Voráčková (do 
září), Jana Remešová (do září), Jan 
Rodina (říjen), Martina Šťastná (do 
října), Marcela Líbalová (od listopadu), Petra Jelínková (od listopadu) 
Externí pracovníci: Lenka Průšová, Vítězslav Kalousek 
Dobrovolníci: Petra Pěchoučková, Dalibor Stránský 
  
  

 

 

 

 
 

O přednáškách, besedách a kurzech… 
 

Momo Chrudim, o.p.s. realizuje tvůrčí 
a vzdělávací kurzy pro širokou 
veřejnost. Zaměřujeme se na kreativní 
práci s ovčí vlnou, na témata zdravého 
životního stylu a seberozvoje. Během 
roku 2016 proběhlo 28 různě 
navštěvovaných akcí, kterých se 
zúčastnilo 204 lidí.  

Nejvíce navštěvované programy 
jsou semináře brněnského 
psychoterapeuta Pavla Veselého. Stálicí mezi programy jsou kurzy automatické 
kresby Bohunky Školoudové a kurzy plstění vedené Marcelou Voráčkovou a Irenou 
Pavlíčkovou.  



Jednu besedu v letošním roce vedla dula Martina Malá Prachárová o vědomém 
početí a vědomém těhotenství. Jinou zajímavou besedou bylo povídání o životních 
mapách s Miriam Hrabinskou. 
 
Pořádání kurzů a seminářů bylo umožněno díky finančním prostředkům kulturní 
dotace ve výši 7 000,- Kč od města Chrudim. 
 

 

O projektu Preterapie a skupině pro rodiče dětí s postižením  

Ve spolupráci s akreditovanou 
vzdělávací agenturou Quip a lektorkou 
Rélou Chábovou jsme uspořádali 
v Chrudimi v prostorách naší organizace 
dva osmihodinové vzdělávací semináře 
Úvod do Preterapie. V pátek 23. 9. 
2016 proběhl seminář pro pracovníky, 
kteří poskytují služby osobám 
s mentálním postižením či s duševním onemocněním. Zúčastnilo se ho 12 zájemců. 
Sobotní kurz byl určen rodičům a rodinným příslušníkům, kteří pečují o osoby 
s mentálním postižením. Semináře se zúčastnili tři rodiče hendikepovaných dětí a 
lektorka tak mohla pracovat individuálně s každým z nich a zaměřit se na konkrétní 
situace, které rodiče zažívají a přímo na ně aplikovat metodu Preterapie. 

 
Smyslem svépomocné skupiny 

pro rodiče a rodinné příslušníky pečující 
o hendikepované bylo umožnit setkání 
lidí s podobnou životní zkušeností, 
poskytnout prostor a příležitost pro 
sdílení a vzájemnou podporu. Skupina 
byla otevřená, v průběhu roku do ní 
mohli vstupovat i další zájemci. V rámci 
projektu jsme připravili osm setkání. 
Cílem realizace tohoto setkávání bylo společné prožití času, odpočinek, možnost 
zastavovat se a také společně tvořit. Na prvním setkání jsme spolu s účastníky 
mapovali témata, která účastníky zajímají. Setkání probíhala od května do prosince a 
celkově se setkání zúčastnilo 50 osob.  S jednoznačnou převahou se setkání účastnili 
rodinní příslušníci lidí, kteří využívají naši sociální službu. 
 

Uspořádání seminářů i vznik skupiny pro rodiče bylo umožněno díky finančním 

prostředkům z dotace ostatní ve výši 20 000,- Kč od města Chrudim. 

 

 



O představení Děvčátko Momo  

V dubnu jsme ve spolupráci s divadelním 
souborem Cylindr z Prahy uspořádali divadelní 
představení DĚVČÁTKO MOMO. Knižní předlohu 
Děvčátko Momo a ztracený čas z pera Michaela 
Endeho zdramatizovala Iveta Dušková. Iveta 
Dušková společně s Petrou Bílkovou také ve hře 
sama hrála. Představení proběhlo v sále Gymnázia 
Josefa Ressela v Chrudimi a shlédlo jej 180 lidí 
všeho věku.  
 
 
 
 
 
 
 
 

O prodeji výrobků dílny…. 
 

Jako každý rok jsme výrobky dílny nabízeli v našem obchůdku, na různých 
trzích a jarmarcích v blízkém i vzdálenějším okolí např. v Chrudimi, Veselém kopci, 
Pardubicích, Praze aj. Naše zboží dodáváme do několika obchodů s výtvarnými 
potřebami. Naše výrobky jsou k dostání i na našem eshopu – plstime.cz a také na 
Fler.cz. 

Penězi z prodeje výrobků částečně pokrýváme náklady spojené s provozem 
dílny (výjimečné dny, materiál atd.) a vytváříme finanční rezervu na přechodné 
období, zkraje roku mezi vyčerpáním dotace a přiznáním dotace nové. 
 Výrobky dílny nesou označení „Železné hory regionální produkt“. Dílna je 
jednou ze zastávek „Formanské stezky“ spojující několik výrobců regionálních 
produktů. Naše výrobky tak kromě propagace naší činnosti zviditelňují i celý region.  

 
 



Organizační struktura (stav k 31.12.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Zakladatelé 

Správní rada 

Ředitel 
o.p.s./manažer 

sociální služby 0,75 

Mš Děvčátka Momo 

Vedoucí sociálně terapeutické 
dílny/zástupce ředitele 0,25 

Účetní, DPP IT specialista, DPP 

Sociální 
pracovník, 0,75 

Pracovníci v sociálních 
službách, 1x0,75, 

1x0,6875 a 1x0,125 Uklízečka, DPP 
 

Dozorčí rada 



 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU – 2016 
 

Označení Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A NÁKLADY 1    

I. 
Spotřebované nákupy 
celkem 2 129 000 86 000  215 000 

 Služby celkem 3 188 000 83 000 271 000 

II. 
Změna stavu zásob vlastní 
činnosti a aktivace 4 0 4000 4 000 

III. Osobní náklady celkem  1 116 000 105 000  1 221 000 

 
z toho plat ředitele hrubá 
mzda 5 220 813 11 981 232 794 

IV. Daně a poplatky celkem 6 0 8 000 8 000 

V. Ostatní náklady celkem 7 2 000 20 000 22 0000 

VI. 

Odpisy, prodaný majetek, 
tvorba rezerv a opravných 
položek 8 0 0 0 

VII. 
Poskytnuté příspěvky 
celkem 9 0 0 0 

VIII. Daň z příjmů celkem 10 0 0 0 

  Náklady celkem 11 1 435 000  306 000 1 741 000  

B VÝNOSY 12    

I. Provozní dotace celkem 19 1 435 000 27 000 1 462 000 

II. Přijaté příspěvky celkem 18 0 18 000 18 000 

III. 
Tržba za vlastní výkony a 
zboží celkem 13 0 311 000 311 000 

IV. Ostatní výnosy celkem 16 0 8 000 8 000 

V. 

Tržby z prodeje majetku, 
zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem 17 0 1 000 1 000 

  Výnosy celkem 20 1 435 000 365 000 1 800 000 

C 
Výsledek hospodaření 
před zdaněním 21 0 59 000 59 000 

D 
Výsledek hospodaření po 
zdanění 22 0 59 000 59 000 

 

Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení: 
rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k daňovému přiznání je součástí výroční zprávy, 
která je zveřejněna ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem a také na 
stránkách společnosti www.devcatkomomo.cz.  
 



 





 

 
 



Činnost sociálně terapeutické dílny byla v roce 2016 podpořena: 
 

  
 

prostředky Operačního programu zaměstnanost v rámci projektu Rozvoj 
sociálních služeb v Pardubickém kraji CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0001283 a 

to ve výši 1 420 303,64,- Kč 
a 

městem Chrudim částkou 30 000,- Kč. 
 
 

 

Konání kulturně vzdělávacích akcí, uspořádání kurzu Úvod 
do preterapie a vznik skupiny pro rodiče dětí s postižením 
podpořilo město Chrudim částkami 7 000,- a 20 000,- Kč. 

   

 

 

Na společensky prospěšné aktivity společnosti přispěli: 

SRP GJR Chrudim částkou 18 000,-Kč. 

G. Modiano Ltd. věcným darem v hodnotě 18 000,- Kč. 

Adam Henzel věcným darem v hodnotě 6 000,-Kč. 

 
 

Dobrovolnickou prací nás podpořili: 
Petra Pěchoučková, Dalibor Stránský a další. 

 
 

Všem, co nás podporují a pomáhají nám, upřímně 

děkujeme. 
























