
 

Momo Chrudim 
obecně prospěšná společnost 

 

Výroční zpráva 

2012 
 

 



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

o Sociálně terapeutická dílna Momo  pro dospělé osoby s mentálním, tělesným a 
zdravotním postižením v Chrudimi a Slatiňanech 

o Mateřská škola Děvčátka Momo ve Slatiňanech 
o Chráněný obchod a kavárna v Chrudimi 

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 
tohle dokáže 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. 

 

Společná vize zakladatelů Momo Chrudim, o.p.s.: 

 Společnost vytvářející prostor 

 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… 

Minul další rok života Momo. Už pátý. Nesl se ve znamení změn a také příprav na další etapu 
života Momo.  

Byl to překotný rok naplněný mírnou obavou a nejistým očekáváním, toho co přinese 
další rok a s ním spojené financování ze státního rozpočtu ČR. Společnost v uběhlém roce 
dvakrát zasáhla změna vedoucího organizace (a v březnu 2013 proběhlo další střídání). 
Z pohledu příprav na období následující po ukončení Individuálního projektu Pardubického 
kraje to nebyly zrovna šťastné okolnosti. 

Vyhlídce konce financování sociální služby z IP Pardubického kraje jsme se postavili 
čelem. Na jaře jsme byli vybráni mezi několik málo neziskovek, abychom se zúčastnili 
Akcelerátoru sociálního podnikání Akademie sociálního podnikání Nadace VIA. Účast v 
akcelerátoru přinese své ovoce v podobě jasného podnikatelského záměru a plánu. Ten se, 
přirozeně, může vyvíjet a měnit. Důležité je to, že jsme získali znalosti a dovednosti potřebné 
k vytvoření a především udržení sociální firmy při životě.  

Zda se nynější sociálně terapeutická dílna přetvoří na sociální podnik, nebo vedle 
dílny nová „firma“ vyroste, není zatím jasné. Záleží to na okolnostech a příležitostech, které 
se teprve vynoří v následujícím roce. Rádi bychom, aby Momo vedlo spokojený život.  Život 
je spojen s růstem a změnou, zkrátka vývojem. V současnosti se zdá, že důstojného žití a 
snad i užívání si života dosáhne Momo podnikáním. Nelze se spoléhat jen na nejisté 
vyplácení státních nebo jiných dotací, jak je to tenký led, se nám již ukázalo. Prostředky na 
pokrytí nákladů spojených s provozem dílny včetně odměn pro ty, kterým je dílna určena, by 
měly plynout z čím dál větší části z našeho vlastního snažení. 

Zkrátka, přejeme si vybudovat sociální podnik, který by se postupně stal finančně 
nezávislý na dotacích z veřejných rozpočtů a přitom by mohl stále plnit své poslání místa 
stvořeného ke tvoření a naslouchání.  

              Jan Rodina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní údaje o společnosti 

Název: Momo Chrudim, o.p.s. 
Právní forma: obecně prospěšná společnost 
Sídlo: Čs. armády 213, 537 01 Chrudim 
Tel.: 775 780 950, email: info@devcatkomomo.cz 
URL: www.devcatkomomo.cz 
IČ: 27524582, DIČ: CZ27524582 
Bankovní účet: Fio banka Chrudim, 
Č.ú.: 2400201935/2010 
Statutární zástupci v roce 2012: Mgr. Pavel Lomička, Bc. Petra Klasovitá, Mgr. Renata Kočí  
(od 25.3. 2013 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 2012 změny neproběhly 
 

Správní rada Momo Chrudim, o.p.s.: 

Předseda správní rady: 
Adéla Hattanová 
Členové správní rady: 
Milan Barták  
Miluše Čápová 
Milan M. Horák 
 

Dozorčí rada: 
Aneta Almašiová 
Petr Kuneš 
Vladimír Lechnýř 
 

Zakladatelé: 
Milan Barták 
Veronika Bartáková 
Miluše Čápová 
Naděžda Janíková 
Kateřina Josífová 
Pavel Lomička 
Karolína Lomičková 
František Sahula 
Vlasta Sahulová 
 
           
         (stav ke 31.12.2012) 

mailto:info@devcatkomomo.cz
http://www.devcatkomomo.cz/


Historie… 
 
Momo Chrudim, o.p.s byla založena na podzim roku 2007. Její obrysy se začaly rýsovat 
přibližně o půl roku dříve, kdy se v Chrudimi a jejím okolí začala scházet skupinka devíti 
budoucích zakladatelů nad společnou vizí  zřízení sociálně terapeutické dílny, ve které by 
mohli pracovat lidé s mentálním postižením. S touto myšlenkou jsme se také účastnili 
Komunitního plánování sociálních služeb města Chrudim, v rámci kterého byla dílna zařazena 
mezi rozvojové priority.  

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 dílna.  

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

Od roku 2010 jsme 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 pracovníky 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 se účastníme Akcelerátoru sociálního podnikání, který pořádá 
Akademie sociálního podnikání při Nadaci Via.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sociálně terapeutická dílna 

Sociálně terapeutická dílna funguje od roku 2008, od ledna 2010 poskytuje sociální službu 
jako dodavatel Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby v Chrudimi a 
Slatiňanech.  

Sociální službu poskytujeme pět dní v týdnu: pondělí - pátek od 8:00 do 12:00. 
Uživatelé navštěvují dílnu pravidelně dle svých individuálních plánů, nejméně 1x týdně, 
většina 5x týdně. 

V březnu 2012 jsme z organizačních a provozních důvodů sloučili slatiňanské a 
chrudimské pracoviště do jednoho. Rozšířili jsme a přebudovali prostory chrudimské dílny. 
Uživatelé i pracovníci služby ze Slatiňan začali dojíždět do Chrudimi. 

V roce 2012 jsme se soustředili na optimalizaci a zkvalitnění výroby v dílně, a to 
s ohledem na možnosti a schopnosti jednotlivých uživatelů sociální služby a rovněž 
s ohledem na hospodárnost a efektivitu naší společné práce. A také více bereme v úvahu 
možnosti prodeje našich výrobků. Je to vlastně soustavný proces, neboť (nejen) řemeslné 
schopnosti i možnosti uživatelů se vyvíjí a mění. Řadu výrobků jsme přestali vyrábět a naproti 
tomu jsme zavedli některé nové, jako například „kreativní sady“ pro suché plstění.  

I v roce 2012 jsme se účastnili prodejních akcí, kde prodáváme naše výrobky a 
propagujeme naši společnost. Namátkou zmíníme jarmarky na waldorfských školách a 
školkách, v Obci křesťanů v Praze, Veselém kopci u Hlinska, Eko-jarmark v Olomouci. Snažíme 
se dodávat naše zboží do obchůdků a e-shopů s výtvarnými potřebami. Příští jaro se snad 
konečně dočkáme vlastního internetového obchodu. 
 

Statistický přehled využití kapacity služby v roce 2012 

měsíc   Počet osob   Počet dnů   Počet osobodnů 

Leden    18   20   223 

Únor    17   18   229 

Březen   18   15   183 

Duben    18   17   206 

Květen   17   19   213 

Červen   17   15   167 

Červenec  13   8   78 

Srpen    0   0   0 

Září    16   16   171 

Říjen    17   21   224 

Listopad   18   18   222 

Prosinec   16   9   95 

Celkem         2011 

Závazné ukazatele: Počet osobodnů, ke kterým jsme se zavázali v roce 2012, je 1600. 
 
Místo poskytování služby v roce 2012: Chrudim, Čs. Armády 213,  

     Slatiňany, Vrchlického 168, do března 2012 
 
Vedoucí dílny: Jarmila Lamačová v roce 2012 (aktuálně Irena Pavlíčková) 



Tel.: 774 930 950 
E-mail: dilna@devcatkomomo.cz 
Časový rozsah: po – pá, od 8:00 do 12:00 
Kapacita: 14 (18) osob 
 
Lidé: 
Pavel Lomička, Petra Klasovitá, Renata Kočí, Jarmila Lamačová, Irena Pavlíčková, Jana 
Peřinová, Jan Rodina, Jana Kalužíková, Tamara Rain 
Externě pracovníci: Veronika Částková, Kateřina Doucková, Marek Vejda, Lenka Průšová 
Dobrovolníci: Simona Šafaříková, Lenka Dušková, Marek Vejda, Marcela Voráčková 
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Duhová kavárna  
 
Duhová kavárna fungovala pro veřejnost do 30. června 2012, kdy skončil projekt podpořený 
Nadací OKD.  Projekt byl zahájen v červnu 2011 a jeho cílem bylo zprofesionalizovat služby 
kavárny a zaměstnat osoby se zdravotním znevýhodněním. Obojí se podařilo. Byla vytvořena 
dvě pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním a byla přijata pracovnice na 
pozici vedoucí kavárny. Rozšířil se sortiment kavárny a také nabídka kulturního programu pro 
veřejnost, a to nejen kvantitativně, ale též z hlediska pestrosti.  

Od ledna 2012 do června 2012 jsme v kavárně zorganizovali 40 programů (přednášky, 
kurzy, výstavy, promítání atd.). I přesto, že jsme věnovali velké úsilí propagaci programů, 
byla jejich návštěvnost značně kolísavá (od 5 do 45 lidí). Jelikož některé programy byly 
zaměřeny spíše alternativně, nižší zájem jsme očekávali.  

Mezi nejúspěšnější programy patřilo promítání filmu o Bhútánu, přednáška 
psychoterapeutky Petry Polokové O vlivu rodinného prostředí na vývoj dítěte, promítání filmu 
s ekologickou tematikou Ekonomika štěstí a houslový koncert Agnes Kutas. Mezi pravidelně 
navštěvované patřily i kurzy automatické kresby a kurzy práce s ovčí vlnou. Do organizace i 
propagace akcí byly zapojeny i pracovnice kavárny se zdravotním znevýhodněním, a to 
zejména tak, že pravidelně roznášely propagační materiály a zajišťovaly obsluhu během 
programů. 

Návštěvnost kavárny a tím i její tržby se výrazně zvýšily oproti období před zahájením 
projektu. Avšak stále to nestačilo na ekonomickou soběstačnost. S ohledem na charakter 
kavárny a na její nevýhodné umístění bylo potřeba k jejímu dalšímu fungování grantových 
prostředků. Toto zjištění nás vedlo k hledání finačních prostředků, které by zajistily 
pokračování projektu sociální kavárny. Avšak Nadace OKD ani Pardubický kraj naše žádosti 
nepodpořily. Zapojili jsme se též do Burzy filantropie, ale ani tam jsme nebyli se svojí žádostí 
úspěšní. Město Chrudim nás podpořilo darem ve výši 5 000,- Kč, abychom mohli alespoň 
částečně pokračovat v pořádání programů pro veřejnost i ve druhém pololetí. V měsících září 
až prosinec 2012 jsme uspořádali 9 programů pro veřejnost. Největší návštěvnost měla 
přednáška „Vztahy a manželství“ paní Petry Polokové. Veřejnost si našla cestu i na seminář 
Arteterapie, kurz Léčivé meditace i kurz Automatické kresby.  
                    Jana Peřinová 
 
Lidé: Jana Peřinová, Veronika Částková, Renata Finková Mániková, Lucie Secká, Michaela 
Dušková 

 

 

 

 

 



Mateřská škola Děvčátka Momo ve Slatiňanech  

Je v provozu od 1. 9. 2010. Nabízí jednu věkově smíšenou třídu pro 20 dětí ve věku od 3 do 6 
let. Při volné kapacitě přijímá i děti mladší. 

Školka čerpá z waldorfské pedagogiky, uspokojuje potřeby dětí předškolního věku: 
 potřeba životní jistoty 
 potřeba vlastní společenské hodnoty 
 potřeba smysluplného světa 
 potřeba náležitého přísunu podnětů zvenčí 
 potřeba otevřené budoucnosti. 

Chceme vytvořit prostor, ve kterém budou děti prožívat své dětství, svou hru a své 
poznávání světa ze sebe, z vlastní iniciativy a zážitků. 

Chceme zapojovat všechny smysly a co nejvíce podněcovat vůli skrze aktivní a tvořivou 
činnost v kontaktu s přírodou i živou kulturou. 

Na čem nám záleží: 
 Volná hra, která podporuje aktivitu a tvořivost 
 Podnětné a kvalitní hračky z přírodních materiálů 
 Pestré a zdravé stravování, včetně biopotravin 
 Živá řeč, hudba a zpěv 
 Respekt k individuálnímu vývoji dítěte. 

Adresa: MŠ Děvčátka Momo, Vrchlického 168, 538 21 Slatiňany 
Email: skolka@devcatkomomo.cz, tel.: 774 709 311, IČ: 71341145 
Ředitel: Mgr. Milan Barták 
Školka je samostatným právním subjektem se svým vlastním hospodářstvím. 
 
 
Školní rok 2012/2013 
 
„Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce...„ 
 
Aniž bychom se nadáli, je další školní rok za námi. Ve školním roce 2012/2013 se sešlo 20 
správných veselých dětí, které spolu s třemi tetami lehce pluly na vlnách pro děti přátelské a 
přirozené atmosféry školky, která je školkou dětí a rodičů a pro děti a rodiče.  

Život ve školce je spjat s ročním koloběhem v přírodě. V průběhu roku připravují tety 
společně s rodiči slavnosti, které umožňují dětem prožít náladu právě probíhajícího období. 
Po prázdninách prožitých venku v přírodě je třeba, aby se děti opět vrátily k sobě. Radostné 
letní dny plné světla a tepla jsou za námi a čekají nás nehostinné dny podzimu. Příroda se 
s námi ještě loučí nádhernými barvami, ale chladná rána již oznamují blížící se podzim. Je to 
období boje světla a tmy. Proto se v těchto dnech ve školce vyprávějí příběhy o odvážných 
rytířích bojujících s drakem, ale i klasické pohádky, kde je třeba odvahy, síly a odhodlání. Při 
první společné slavnosti – Michaelské, nejen děti, ale i rodiče nasávali atmosféru toho času a 
v přátelské atmosféře by se besedovalo až do pozdnějších večerních hodin.  

mailto:skolka@devcatkomomo.cz


Podzim a nadcházející zima spolu s krátícím se dnem je časem setkávání, besedování 
a sdílení. Během doby před vánočními svátky jsme se sešli dvakrát za sebou. Světla rychle 
ubývá, příroda se ke spánku ukládá a není toho mnoho, co by nás lákalo pobývat mimo teplé 
domovy a místa s hřejivou atmosférou naslouchání a sdílení.  

Nejdříve nás navštívil Svatý Martin na bílém koni, který ač sníh nepřivezl, byl velkým 
překvapením dětem i rodičům, oděn do červeného pláště a na opravdovém bílém koni, se 
s námi setkal v zámeckém parku. Děti se naučily píseň zpívající příběh Svatého Martina a na 
závěr slavnosti jsme se všichni podělili martinskými rohlíčky, které maminky s láskou upekly.  

Slavnost předvánoční již byla v duchu očekávání svátků vánočních a proběhla 
v komorní a slavnostní atmosféře, děti prošly adventní spirálou a zpět se vracely s jablíčkem 
a svíčkou, které pokládaly na připravené hvězdičky, jejichž svit tajemně ozařoval společně 
sdílenou chvíli. I přestože vánoční svátky již byly za námi, přenesli jsme se ještě po nich zpět 
do doby narození Jezulátka, děti nám v období tříkrálovém zahráli Betlémskou hru o tom, jak 
to bylo v Betlémě se zvířátky.  

V napjatém očekávání konce zimy jsme se přenesli přes masopustní veselí a vynesli 
Mořenu do Chrudimky. Poslední slavností byla Jánská slavnost, která byla vrcholem školního 
roku. Děti s tetami secvičily pohádku a slavnostně ji předvedly rodičům. Poslední slavnost 
měla i nádech smutku neboť jako každý rok jsme se ve školce loučili s předškoláčky, letos to 
byly 2 dívenky a 1 chlapec, kteří odcházejí po prázdninách do prvních tříd. Na závěr slavnosti 
se naší zahrádce konal zahradní piknik se spoustou dobrot, jimiž nás po celý rok zásobují 
naprosto úžasné maminky našich dětí.  

Život v mateřské školce Děvčátka Momo byl v tomto roce plný radosti, smíchu a 
dětských úsměvů, samozřejmě, že se našly i okamžiky slziček, ale naštěstí v dobré konce se 
vše obrátilo. Školka prošla obdobím stabilizace vedení, sehrávání týmu tet, které se o děti 
starají a obstála na výbornou.  

Myslím, že bychom měli zmínit, že se vytvořilo silné jádro rodičů a přátel školky, kteří 
jsou stavebními a podpůrnými kameny, což dokázali při mnoha příležitostech, jako jsou 
pravidelné psané příspěvky do Slatiňanských ozvěn, samostatné uspořádání a organizace 1. 
ročníku Férového pikniku ve školce a v blízkém okolí spolu s kulturním programem, 
řemeslnými dílnami, občerstvením a nejmenším bleším trhem na světě.  

Není možné nezmínit finanční a materiální podporu ze strany rodičů, za kterou školka 
moc děkuje a velmi si jí váží. Symbolem společného díla a úsilí je nový velký domeček pro 
děti na zahrádce školky, který jako kdyby chtěl započíst psát novou historii školky. Na závěr 
mi dovolte poděkovat tetám, které o naše děti s láskou pečují a bez kterých by školka 
Děvčátka Momo nebyla školkou Děvčátka Momo.  

 Olga Chlápková 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU – 2012 
 

Označení Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A NÁKLADY 1       

I. 
Spotřebované nákupy 
celkem 2 221 963,40 110 116,00 332 079,40 

II. Služby celkem 3 293 520,10 8 260,00 301 780,10 

III. osobní náklady celkem 4 
1 555 

177,00 26 612,00 
1 581 

789,00 

  z toho plat ředitele   259 356,00   259 356,00 

IV. Daně a poplatky celkem 5       

V. Ostatní náklady celkem 6 67 186,55   67 186,55 

VI. 

Odpisy, prodaný majetek, 
tvroba rezerv a opravných 
položek 7       

VII. 
Poskytnuté příspěvky 
celkem 8       

VIII. Daň z příjmů celkem 9       

  Náklady celkem 10 
2 137 

847,05 144 988,00 
2 282 

835,05 

B VÝNOSY 11       

I. 
Tržba za vlastní výkony a 
zboží celkem 12 35 848,00 249 075,18 284 923,18 

II. 

Změna stavu 
vnitroorganizačních zásob 
celkem 13 

 
  

 III. Aktivace celkem 14       

IV. Ostatní výnosy celkem 15 795,11   795,11 

V. 

Tržby z prodeje majetku, 
zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem 16 460,00   460,00 

VI. Přijaté příspěvky celkem 17 148 000,00   148 000,00 

VII. Provozní dotace celkem 18 
1 848 

678,75   
1 848 

678,75 

  Výnosy celkem 19 
2 029 

134,04 253 723,00 
2 282 

857,04 

C 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 20 -108 713,01 108 735,00 21,99 

D 
Výsledek hospodaření po 
zdanění 21 -108 713,01 108 735,00 21,99 

 
 
 
 
 



Činnost sociálně terapeutické dílny v roce 2012 probíhala za podpory  
Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby: 

 

Dále nás významně podpořil Úřad práce Pardubice pobočka Chrudim formou dotací veřejně 
prospěšných a společensky účelných pracovních míst. 

Kavárna byla v roce 2012 podpořena grantem Nadace OKD 
a čerpala také podporu z grantu města Chrudim. 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj našeho sociálního podnikání podporuje Akademie sociálního podnikání Nadace Via. 

 

Dále děkujeme za finanční dary: 

Zdeňce Edlové   Adriánu Czernikovi  Janu Jetmarovi  

 
Dobrovolnickou prací nás podpořili: 
Marek Vejda, Marcela Voráčková, Jana Kubatová, Lenka Dušková, Simona Šafaříková a další. 
 

Všem, co nás podporují a pomáhají nám, upřímně 
děkujeme. 


