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O společnosti Momo Chrudim o.p.s. 
Momo Chrudim, o.p.s.  je společnost zaměřená na sociální, umělecké a vzdělávací 
projekty. 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 i 
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. 

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: 3,3 k 31.12. (do 1.5.2010 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 2009 provozována. 
Změny v rejstříku OPS: V roce 2009 nebyly. 
Změny v zakládací listině OPS: V roce 2009 nebyly. 
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Projekty 
 
Sociálně terapeutická dílna 

Služba sociálně terapeutické dílny byla v roce 2009 poskytována od počátku roku 
v návaznosti na její poskytování v předchozím roce. 

Do května 2009 pracovali všichni pracovníci jako dobrovolníci bez nároku na odměnu. 
V návaznosti na zajištění prostředků z grantu Pardubického kraje a Úřadu práce, začaly být 
zaměstnancům vypláceny mzdy a odměny z DPP od května 2009. Služba byla poskytována 
do kv ětna 2 dny v týdnu  od června do prosince pak 4 dny  v týdnu  od pondělí do čtvrtka 
vždy od 8 do 12 hod.  

Kromě samotných postupů zpracování vlny se snažíme, aby klienti měli možnost podílet 
se a prakticky zažít celý výrobní cyklus až po cestu výrobků ke konkrétním uživatelům, kde 
zájem o výrobek a radost z něj dává smysl celému procesu výroby. Proto se pravidelně i 
s klienty účastníme i příležitostného prodeje výrobků dílny na akcích typu jarmarků, dnů 
otevřených dveří, slavností, festivalů a podobně. Pro klienty, kteří mají možnost se těchto 
příležitostí účastnit se jedná o důležité ucelení jejich prožitku smyslu vlastní činnosti, který je 
nepostradatelnou součástí jejich motivace k práci. 
Pracovní náplní dílny jsou základní postupy zpracování ov čí 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. 
 
Cílová skupina jsou dosp ělí se st ředně těžkým mentálním postižením , pro které není 
možné umístění na otevřeném ani chráněném trhu práce. 
 
Klienti dílny byli vybírání ve spolupráci s dalšími organizacemi v sociálních službách 
(Rytmus Chrudim, DSS Slatiňany). Po zapracování vykonávali činnosti odpovídající jejich 
schopnostem při výrobě výrobků dílny. 
Pro každého klienta byl stanoven individuální plán zahrnující postupné osvojování 
pracovních dovedností a dalších s prací souvisejících návyků. Klienta jsme postupně 
směřovali k tomu, aby dané činnosti vykonával stále samostatněji. 
Naši klienti se v zásadě dělili do dvou skupin. Jedni, pro které vzhledem k jejich postižení 
sociální terapie poskytovaná v dílně vede k obohacením a naplňování kvality důstojného a 
smysluplného života ale bez dalších zřetelných možností vývoje. 
Pro další vede práce v dílně k postupnému rozvoji jejich schopností do té míry, že po určité 
době práce je pro ně možné pokusit se ve spolupráci např. s agenturou pro podporované 
zaměstnání získat místo na otevřeném trhu práce. Nebo mohou začít vykonávat náročnější 
práci na místě na chráněném trhu práce. 
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Příloha:  Statistický p řehled využití kapacity služby v roce 2009 
 
měsíc Počet osob Počet dnů Počet osobodnů 

Leden 6 8 34 
Únor 6 5 21 
Březen 6 10 38 
Duben  5 7 21 
Květen 6 9 31 
Červen 6 17 48 
Červenec 4 9 28 

Srpen 5 5 16 
Září 6 17 52 
Říjen 8 16 69 
Listopad 7 16 67 

Prosinec 7 9 36 

Celkem 10 128 461 
 

Celkem bylo v roce 2009 poskytnuto 461 osobodnů služby 10 různým klientům, kteří 
navštěvovali službu střídavě. Denní kapacita služby 5 osob byla naplněna v průměru na 
72%, což souvisí především s vyšší nemocností u stálých klientů služby z důvodů 
souvisejících s jejich postižením, ne s tím, že by plánovaná kapacita nebyla plně obsazena. 
Zájem o službu převyšoval nabídku. Získané zkušenosti byly využity při plánování služby na 
další léta a zohledněny při přípravě nabídky na zajištění sociální služby pro Pardubický kraj 
v letech 2010-2013. 
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Vzdělávací a terapeutické kurzy 
V roce 2009 jsme pokračovali v činnosti na poli vzdělávacích kurzů pro veřejnost a další 
cílové skupiny. Proběhly: 
 
Jak probudit um ělce v sob ě 2 - Elementy 
Pod vedením Jany Stránské 
středa 8. dubna – neděle 12.dubna 2009 
Kurz je určen pro učitele, rodiče a všechny zájemce hledající pramen tvůrčí síly v sobě 
samých. 
Práce s barvou: barevné vztahy z hlediska kontrastu a dynamiky, jak se projevují v kvalitách 
čtyř elementů v přírodě: oheň, země, voda a vzduch. 
Kapitoly z dějin umění: vývojový krok od Egypta k umění staré Kréty 
Večerní přednášky: budou věnovány malířům, pro něž bylo vyjádření kvality a proměny 
atmosféry v přírodě hlavním motivem jejich tvůrčího hledání. 
Místo konání: ZŠ a MŠ Stolany u Chrudimi 
 
Učme se vid ět kreslením s Janou Stránskou 
2.- 7. srpna 2009 
Cílem kursu je hledat svůj osobitý styl prostřednictvím kreslení „živých“ linií, studií podle 
předlohy a modelu a ve volné přírodě. 
V přednáškách i ve cvičeních se budeme zabývat životem a dílem Rembrandta a Dürera. 
 
Dvanáct smysl ů s Uelim Seilerem 
10.-15. srpna 2009 
Podrobné zkoumání dvanácti smyslů v návaznosti na antroposofickou antropologii Rudolfa 
Steinera a na dílo Huga Kükelhause. Se zvláštním přihlédnutím ke zraku a nauce o barvách 
podle Goetha. Kurz bude průběžně doplňován uměleckými činnostmi, zpěvem, pohybem, 
malováním, modelováním, prací ve volné přírodě s přírodními materiály. 
 
Jak probudit um ělce – Rostliny s Janou Stránskou 
16.-21. srpna 2009 
Prohlubovat cit pro užívání barvy v různých kombinacích a v různých tématech ze světa 
kolem nás, učit se pozorováním a zkušeností přiblížit pochopení podstaty utvářejících 
procesů v přírodě a v neposlední řadě snažit se vyjádřit obrazy žijící ve vlastní duši. Pracuje 
se technikou akvarelu – mokré do mokrého, z části také vrstvením 
Tyto 3 kurzy proběhly na Chrudimsku v zemědělské usedlosti v obci Obořice u Nasavrk . 
 
Kromě toho pravidelná filcovaní pro veřejnost 2x měsíčně - Chrudim 
Adventní spirála – zažitková slavnost pro předškolní děti MŠ Děvčátka Momo Slatiňany 
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Předškolní pedagogika 
Naše aktivity v oblasti předškolní pedagogiky se v tomto roce rpProjekt Mateřské školy 
Děvčátka Momo, vznikl na základě iniciativy rodičů. Prvním hybatelem byly matky mladých 
dětí, zaměstnané v naší společnosti. V průběhu první poloviny roku 2009 vnikla na jejich 
popud širší pracovní skupina rodičů a pedagogů, kteří se začali zabývat myšlenkou na vznik 
vlastního předškolního zařízení. V průběhu práce celé skupiny byly vytvořeny základní body, 
které by mělo toto zařízení splňovat: 
 
Podnětné prost ředí (přírodní materiály, hračky rozvíjející fantazii, pohyb, volná hra, 
umělecké a řemeslné činnosti, klasické vyprávěné pohádky, lidové písně, živá hudba) 
Pravidelný rytmus a řád (prožívání rytmu dne, týdne, roku) 
Úcta k individualit ě dítěte  
Pedagogové, kte ří jsou tvo řivými a všestrannými osobnostmi 
Otevřená komunikace  (mezi dětmi, rodiči i rodiči a učiteli) 
Počet dětí ve t řídě do 20  
Zdravá strava  
 
Souběžně s tvorbou pedagogické koncepce probíhala i jednání o možné spolupráci s 
existujícími předškolními zařízeními, která ale nemají za současné situace žádnou volnou 
kapacitu k rozšiřování. 
V červnu 2009 se nám podařilo nalézt prostory k pronájmu ve Slatiňanech, které vzhledem 
k tomu, že již dříve byly využívány jako školka, mohou být pro tuto činnost znovu upraveny 
s relativně nízkými náklady. 
Zároveň bylo rozhodnuto, že naše obecně prospěšná společnost, která má předškolní 
pedagogiku mezi svými cíly, převezme pro plánované zařízení roli a odpovědnost 
zřizovatele. 
V červenci 2009 proběhl předběžný zápis, na jehož základě bylo předběžně zapsaných 16 
dětí z toho více než polovina ze Slatiňan, zbytek z blízkého okolí. 
Společně s takto vzniklou skupinou rodičů nyní pracujeme na přípravě a realizaci stavebních 
úprav prostor. Byla vyhotovena projektová dokumentace, která získala souhlasné vyjádření 
Krajské hygienické stanice pro užívání prostor jako školky včetně zajištění stravování. 
K 30. září 2009 jsme podali na Pardubický kraj žádost o zařazení Mateřské školy Děvčátka 
Momo do registru škol a školských zařízení s účinností od 1.9.2010. K tomuto termínu 
směřujeme přípravy na otevření mateřské školy. Do té doby chceme spolupracovat s rodiči 
zapsaných dětí na pořádání společných akcí a případně nabídnout služby Mateřského centra 
Děvčátka Momo. 
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Přehled hospoda ření 
 
Celkový finan ční přehled hospoda ření za rok 2009 
V roce 2009 jsme hospodařili s dotacemi Pardubického kraje na provozování sociálně 
terapeutické dílny, s dotací města Chrudim na činnost a s dotací Úřadu práce v Chrudimi a 
Pardubicích na pracovní místa v režimu veřejně prospěšných prací. Příjmy z prodeje 
vlastních výrobků pokryly náklady na nákup materiálů a díky dobrovolnické práci je i mírně 
převýšily. Další příjmy přinesla organizace kurzů díky tomu, že někteří lektoři se ve prospěch 
společnosti vzdali nároku na honorář nebo pracovali z symbolickou odměnu. Akce tedy byly 
částečně benefiční. Za projevenou podporu všem děkujeme. 
 

Období  2009 

  Kč 

Příjmy celkem  546635,28 

Z vlastní činnosti  187 997,28 

Dotace celkem  358638 

 - Město Chrudim  27500 

 - Kraj 180000 

 - Stát (ÚP) 151138 

 - Ostatní  

Ostatní p říjmy   

Výdaje celkem  459581,10 

Nákup služeb   61393 

Nákup materiálu  146109,10 

Mzdové výdaje  (vč. pojištění)  239288 

Počet zaměstnanců celkem  11 

 - stálý pracovní poměr   2 

 Nákup energií  11700 

Ostatní výdaje  1091 

Rozdíl mezi p říjmy a výdaji  87054,18 
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Obrazová p říloha: Kurz Jak probudit umělce, duben 2009 

 
Naše výrobky 
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„Materiál“ 
 

 
 

Zápis do MŠ 
 

 


