
Momo Chrudim 
obecně prospěšná společnost 

Výroční zpráva 

2015 



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

 Sociálně terapeutická dílna 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, 

 Mateřská škola 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 



Slovo ředitele… 

Jaký pak byl rok 2015? No, jako obvykle intenzivní a plný zážitků…. 
Pro nás Momo se toho na první pohled moc nezměnilo – dílna stále plní své poslání, 

kamarádi s postižením docházejí do práce, vyrábíme výrobky ve vyšší kvalitě než 
v předchozích letech, kurzy jsou navštěvované, školka je plná smíchu. Při důkladnějším 
ohlédnutí jsou patrné minimálně tři události, které ovlivnily chod dílny/společnosti.  

První, která nás zasáhla, bylo vyloupení kanceláře společnosti. Druhou byl den 
otevřených dveří u příležitosti našeho přestěhování na nové působiště. Třetí událostí je 
zprovoznění našeho nového eshopu.  

Pod povrchem toho všeho proběhlo, nebo lépe řečeno, začali jsme se „strategickým 
plánováním“. Zrevidovali jsme naši vizi, poslání, cíle i hodnoty. Dali jsme našemu snažení 
logickou strukturu a určili si priority. Hodně nám to pomohlo, máme jasnější představu, o 
tom co chceme, jak a kdy to máme udělat.  

Jednou za čas je dobré si v klidu sednout a uvědomit si, co děláme a proč a jestli 
v tom opravdu chceme pokračovat a co bychom třeba dělali raději nebo ještě lépe nejradši a 
jaká k tomu vede cesta. A potom vstát a snažit se toho nově vytyčeného cíle skutečně 
dosáhnout. A během tohoto procesu je dobré pamatovat na to, že „i cesta může být cíl“….V 
našem případě, sociálně terapeutické dílny, by se dalo říct: „i práce může být cíl“….. 

Přeji nám všem šťastné nalézání a dosahování cílů, nebo nacházení smyslu na cestě, 
kterou jsme se vydali….. 

 
 

 
 

         Bc. Jan Rodina 
 
 
 

 

 



Základní údaje o společnosti 

Název: Momo Chrudim, o.p.s. 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Sídlo: Čs. armády 213, 537 01 Chrudim (Palackého třída 200, 537 01 Chrudim) 

Tel.: 775 780 950, email: info@devcatkomomo.cz 

URL: www.devcatkomomo.cz 

FB: www.facebook.com/pages/Momo-Chrudim-ops/213304882116391 

IČ: 27524582, DIČ: CZ27524582 

Bankovní účet: Fio banka, a.s., Chrudim 

Č.ú.: 2400201935/2010 

Statutární zástupce: Bc. Jan Rodina 

Registrace: rejstřík OPS, Krajský soud v Hradci Králové, oddíl O, vložka 169 

Datum vzniku: 26. 11. 2007 

Datum založení: 6. 8. 2007 

Zahájení obecně prospěšné činnosti: 1. 5. 2008 

Druh obecně prospěšných služeb: sociální služby, vzdělávací kurzy, předškolní pedagogika 

Změny v zakládací listině: v roce 2015 proběhly změny – nové sídlo společnosti, noví členové 

správní a dozorčí rady, upravuje se počet členů správní rady z 6 na 3 

 

Správní rada Momo Chrudim, o.p.s.: 

Předseda správní rady: 
Blanka Barešová 
Členové správní rady: 
Milan Barták  
Milan M. Horák 
 

Dozorčí rada: 
Předseda dozorčí rady: 
Vítězslav Kalousek 
Členové dozorčí rady: 
Bohunka Školoudová 
Ivana Verner 
 

Zakladatelé: 
Milan Barták 
Veronika Bartáková 
Miluše Čápová 
Naděžda Janíková 
Kateřina Josífová 
Pavel Lomička 
Karolína Lomičková 
František Sahula 
Vlasta Sahulová 
 
           
         (stav ke 31.12.2015) 
 



 
 
 

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 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. 

 
O sociálně terapeutické dílně…. 
 

Dílna je určena lidem s mentálním, tělesným a zdravotním postižením, kterým se 
vlivem svého postižení nedaří nalézt pracovní uplatnění ani na chráněném trhu práce. 

V 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. Klienti se na jejich 
výrobě podílí nejvyšší možnou mírou. Kromě „pracovních“ povinností si naši klienti užili i 
každoměsíčních odměn za odvedenou práci - výletů za kulturou a dobrým jídlem v Chrudimi 
a Pardubicích.  

Práce a pobyt v dílně klientům kromě radosti a smysluplně stráveného času přináší 
také osobnostní rozvoj. Učí se řemeslu – plstění a osvojují si základní pracovní návyky – 
dostavit se do „zaměstnání“ včas případně se předem omluvit za nepřítomnost, dodržovat 
stanovená pravidla, podávat přiměřený výkon atd. Kromě změřitelných kompetencí v péči o 
vlastní osobu a o domácnost, v přípravě jídla a nápojů, samostatnému cestování atd. je u 



klientů patrný nárůst jiných rysů osobnosti jako je sebevědomí a sebejistoty. Tyto 
skutečnosti se dovolují klientům spoléhat se více sám na sebe, nebýt tolik závislý na pomoci 
okolí. Zkrátka, žít si více podle sebe, a po co nejdelší dobu v domácím prostředí. 

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. Na konci roku 
sociální službu využívalo 15 osob. A za loňský rok může dílna vykázat 2287 osobodnů, 9420 
osobohodin, to je nejvíce za dobu existence. Dílna byla v provozu celkem 231 dní v roce. 
Z počátku bylo 100% uživatelů služby obyvatel DSS Slatiňany, dnes je to asi jedna třetina a 
dvě třetiny uživatelů jsou tzv. z rodin z Chrudimi a okolí.  

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

 
  
 
 

 

 

 

 

O přednáškách, besedách a kurzech… 
 

Momo Chrudim realizuje tvůrčí a vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost. Zaměřují se na 
kreativní práci s ovčí vlnou, na tradiční řemesla, na témata zdravého životního stylu a 
seberozvoje. Během roku 2015 proběhlo 33 akcí, kterých se zúčastnilo 189 lidí.  

Prostřednictvím těchto kurzů, besed a přednášek, nabízíme lidem možnost tvořit, 
zastavovat se a naslouchat sobě….  

Za finanční podporu konání kulturně vzdělávacích akcí děkujeme městu Chrudim, 
které přispělo částkou 7 000,-Kč.  

Během letních prázdnin naši dílnu navštívilo a plstění si vyzkoušelo 74 dětí ze tří 
příměstských táborů.  
 

O Dni otevřených dveří 

Dne 28.5. jsme uspořádali den otevřených dveří v nových prostorách dílny. Vše dobré nám 
přišel popřát starosta města Chrudimi Mgr. Petr Rezníček. Součástí programu byli i dvě 
vystoupení hudebních uskupení spolupracujících organizací. Improvizace na lidové písně a 



etnickou hudbu Mlima Jua ze Základní školy a praktické školy Svítání o.p.s. z Pardubic a 
Benebend originální kapela s originální tvorbou komunity pro lidi s mentálním postižením 
Benediktus. Pro návštěvníky byla otevřená dílnička, kde si mohli vyzkoušet plstění, k jídlu 
byly palačinky… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
O obchůdku a eshopu…   
 

Náš nový eshop se jmenuje plstime.cz. Prodáváme na něm výrobky dílny, vlnu a 
potřeby pro plstění. Pardubický kraj vznik eshopu podpořil 18 000,-Kč. 

Jako každý rok jsme výrobky dílny nabízeli v  obchůdku v našich prostorách, na 
různých trzích a jarmarcích v blízkém i vzdálenějším okolí např. v Chrudimi, Veselém kopci, 
Pardubicích, Praze aj. Dodáváme naše zboží do několika obchodů s výtvarnými potřebami. A 
také je prodáváme na Fler.cz. Penězi z prodeje výrobků dílny pokrýváme náklady spojené 
s provozem dílny. 
 Od jara 2014 nesou výrobky dílny 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 31.12.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Zakladatelé 

Správní rada 

Ředitel o.p.s., 0,75 Mš Děvčátka Momo 

Vedoucí sociálně 
terapeutické 

dílny/zástupce ředitele 

0,375 

Účetní, DPP IT specialista, DPP 

Sociální 
pracovník, 0,375 

Asistentka výroby, 
0,25 

Pracovníci v sociálních 
službách, 2x0,5a a2x0,25 

Správce 
eshopu, 0,25 

Uklízečka, DPP 
 



 
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU – 2015 
 

Označení Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A NÁKLADY 1       

I. Spotřebované nákupy celkem 2 95 680 109 212 204 892 

II. Služby celkem 3 175 600 110 917 286 517 

III. Osobní náklady celkem 4 985 491 151 070 1 136 560 

 
z toho plat ředitele hrubá mzda 

 
217 959 18 977 236 936 

IV. Daně a poplatky celkem 5 200 5 772 5 972 

V. Ostatní náklady celkem 6 2 354 12 451 14 805 

VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
rezerv a opravných položek 7 0 0 0 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8 0 0 0 

VIII. Daň z příjmů celkem 9 0 0 0 

  Náklady celkem 10 1 259 325 389 422 1 648 747 

B VÝNOSY 11    

I. 
Tržba za vlastní výkony a zboží 
celkem 12  310 050 310 050 

II. 
Změna stavu vnitro-
organizačních zásob celkem 13  57 853 57 853 

III. Aktivace celkem 14  0 0 

IV. Ostatní výnosy celkem 15  168 168 

V. 
Tržby z prodeje majetku, zúčtování 
rezerv a opravných položek celkem 16  2 376 2 376 

VI. Přijaté příspěvky celkem 17 21 035 0 21 035 

VII. Provozní dotace celkem 18 1 238 290 24 885 1 263 175 

  Výnosy celkem 19 1 259 325 395 332 1 654 657 

C 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 20 0 5 910 5 910 

D 
Výsledek hospodaření po 
zdanění 21 0 5 910 5 910 

 
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 2015 podpořena: 
 
 

 
 

Individuálním projektem Pardubického kraje na sociální služby III 
 
 

Ministerstvem práce a sociálních věcí, Pardubickém krajem, městem Chrudim. 
 
 

 

 

Finančním darem na provoz sociálně terapeutické dílny přispěli: 

Lubricant, s.r.o., obec Bukovka, Iva Čenovská 

Vznik nového eshopu podpořil Pardubický kraj. 

 

 

 

Konání kulturně vzdělávacích akcí podpořilo město Chrudim. 

   

 

 
 
 

Dobrovolnickou prací nás podpořili: 
Bohunka Školoudová, Dalibor Stránský a další. 

 
 

Všem, co nás podporují a pomáhají nám, upřímně 

děkujeme. 



















































