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O společnosti Momo Chrudim o.p.s. 
Momo Chrudim, o.p.s je společnost pro sociální, umělecké a vzdělávací 
projekty. Společnost byla založena v roce 2007 devíti zakladateli, kteří 
měli společný cíl pracovat ve svém okolí na projektech a nápadech, které 
mohou pozitivně ovlivnit život kolem nás, ale na které síly jednotlivce 
nestačí. Název jsme zvolili podle knihy Michaela Endeho Děvčátko Momo a 
ukradený čas, jejíž obsah a titulní postavu považujeme za velmi 
inspirativní předobraz pro pozitivní působení ve společnosti v dnešní době. 

Cíle společnosti 

Umožnit fyzicky nebo duševně handicapovaným lidem uplatnění, které 
odpovídá jejich zvláštní situaci.  

Podporovat uplatnění pozitivních elementů tradičních řemesel v moderní 
společnosti a aktivity vedoucí k trvale udržitelnému životu.  

Podpora rovného uplatnění žen při současném plnění jejich mateřské role, 
rozvoj předškolní pedagogiky. 

 
 
Základní údaje o společnosti 
Název: Momo Chrudim, o.p.s. 
Právní forma: obecně prospěšná společnost 
Sídlo: Fibichova 196, 537 01 Chrudim 
Tel.: 777930950 
E-mail: info@devcatkomomo.cz 
URL: www.devcatkomomo.cz 
IČ: 27524585, DIČ: CZ27524585 
Centrální bankovní účet: Poštovní spořitelna Chrudim, č.ú.: 
225141939/0300 
Statutární zástupce: předseda správní rady 
Bc. Milan Barták 
Ředitel společnosti: Mgr. Pavel Lomička 
Přepočtený počet pracovníků: 3 (v roce 2008 dobrovolníci) 
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 
Zakladatelé: 9 fyzických osob  
Druh obecně prospěšných služeb: sociální služby, vzdělávací kurzy, 
předškolní pedagogika 
Doplňková činnost: Nebyla v roce 2008 provozována. 
Změny v rejstříku OPS: V roce 2008 nebyly. 
Změny v zakládací listině OPS: V roce 2008 nebyly. 
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Projekty 
 
Sociálně terapeutická dílna 
Naší první společnou vizí bylo zřízení sociálně terapeutické dílny, ve které 
by mohli pracovat lidé s mentálním postižení. 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 připavit a vybavit prostory dílny. V květnu 2008 jsme pak od 
Pardubického Kraje získali registraci poskytovatele sociální služby Sociálně 
terapeutická dílna.Obsahem projektu je poskytování služby sociálně 
terapeutické dílny, 
Cílová skupina jsou dospělí se středně těžkým mentálním 
postižením, pro které není možné umístění na otevřeném ani chráněném 
trhu práce. 
Pracovní náplní dílny jsou základní postupy zpracování ovčí vlny: praní, 
cupování, česání, barvení, mokré a suché filcování. Tyto činnosti mají 
velký terapeutický potenciál a jsou klienty zpravidla velmi dobře přijímány 
a jsou pro ně motivující. 
Kapacita dílny je 3-5 osob se středním mentálním postižením 
doprovázených 2 pracovníky v sociálních službách 
Při poskytování služby spolupracujeme s DSS Slatiňany a koordinujeme a 
vzájemně doplňujeme svou činnost s Rytmus Chrudim, o.p.s. 
 
Vzdělávací a terapeutické kurzy 
V roce 2008 jsem rovněž zahájili naši činnost na poli vzdělávacích kurzů 
pro veřejnost a další cílové skupiny. Pod vedením našich dobrovolníků 
proběhly 2 jednodenní kurzy pro chrudimskou veřejnost a kurz šití 
panenek a kurz filcování suchou jehlou. Ve spolupráci se zkušenou 
výtvarnicí a pedagožkou pak v létě 2008 proběhl týdenní kurz malování 
akvarelovými barvami pod názvem Jak probudit umělce. Tímto kurzem 
jsme započali cyklus uměleckého vzdělávání ve kterém hodláme 
v následujících letech pokračovat. 
Kromě kurzů určených pro veřejnost jsem v červnu a září 2008 uskutečnili 
dvě dopolední vyráběcí dílny s klienty občanského sdručení Péče o duševní 
zdraví, o.s. v klubu Polárka. 
 
Předškolní pedagogika 
V oblasti předškolní pedagogiky jsme se zatím dostali pouze k pořádání 
jednorázových zážitkových akcí pro děti. Všechny akce uskutečněné pod 
názvem Michaelská slavnost (29.září) Martinská slavnost (9.11.) a 
Mikulášká nadílka (5.12.) byly nicméně dle mínění účastníků velmi 
vydařené. Proto v nich budeme v příštích letech pokračovat spolu se 
snahou naši pedagogickou prácí více systematizovat a postavit na bázi 
mateřského/dětského centra nebo jiného předškolního zařízení 
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Přehled hospodaření 
Vzhledem k tomu, že sociálně terapeutickou dílnu jsme začali provozovat 
až v průběhu roku nepodařilo se nám kromě příspěvku města Chrudim na 
nákup česačky a kramplu získat jinou podporu z veřejných zdrojů. Díky 
vstřícnosti našeho pronajímatele ETS Chrudim, s.r.o. a dobrovolné práci 
všech od sociálních pracovníků přes metodika až po management a 
účetnictví se nám přesto dařilo poskytovat do května až do prosince 2008 
službu v průměru pěti klientům denně v souladu s naší registrací a 
standardy kvality sociálních služeb. 
Příjmy a výdaje tvořily převážně materiálové náklady související se 
zajišťováním služby a dalších výše uvedených akcí: 
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Obrazové přílohy: 
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Kurz Jak probudit umělce, srpen 2008 
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Naše dílna 
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Práce s klienty Péče o duševní zdraví o.s. 


