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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. 

Práce s mládeží. Rozvoj předškolní, školní a mimoškolní 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 František Sahula 
Ředitel společnosti: Mgr. Pavel Lomička 
Přepočtený počet pracovníků: 8 k 31.12. 2010 
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 2010 provozována. 
Změny v rejstříku OPS: Změna sídla společnosti, obecně prospěšných služeb, předsedy 
správní rady, jmenování členů dozorčí rady a způsobu jednání správní rady s platností od 
28.2.2010. Vše dle přiloženého výpisu z OR. 
Změny v zakládací listině OPS: Kromě výše uvedených změn získala správní rada pravomoc 
k určení příjemce likvidačního zůstatku a byly výslovně vyjmenovány způsoby zániku členství 
v dozorčí radě. 
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ČINNOSTI VYKONÁVANÉ V ROCE 2010 
 
1. Sociálně terapeutická dílna 
Cíle:  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.  

 
Posláním Sociálně terapeutické dílny Momo je nabízet při ručním zpracování ovčí vlny 
zapojení do smysluplného pracovního života lidem s mentálním postižením z Chrudimi a 
okolí, kteří nemohou najít uplatnění ani na chráněném trhu práce. 
 
Cílem služby je dlouhodobým praktickým procvičováním dosáhnout zlepšení dovedností 
souvisejících s pracovním životem, sebeobsluhou a samostatností. Dalším cílem je 
poskytnout našim uživatelům sociální začlenění zapojením do zajímavého pracovního 
procesu, přátelského pracovního kolektivu, a všech radostí a povinností, které k pracovnímu 
životu patří.  
 
Cílová skupina 
Dospělí s mentálním postižením, tělesným postižením, kombinovaným postižení a se 
zdravotním postižením s možností dopravy do zařízení. 
 
Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby 
Od ledna 2010 poskytujeme službu sociálně terapeutické dílny jako dodavatel Individuálního 
projektu Pardubického kraje na sociální služby. 
 
Ve výběrovém řízení jsme se zavázali k následujícím parametrům služby: 
 
Časový rozsah poskytování sociální služby: 
Služba je uživatelům poskytována v pracovních dnech od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 
12.00. Uživatel dochází do služby pravidelně dle svého individuálního plánu 2 - 4 dny v týdnu. 
 
Počet uživatelů: 12 
 
Závazné ukazatele: 
Počet osobodnů v jednotlivých letech: 
rok 2010  1 250 
rok 2011  1 500 
rok 2012  1 600 
rok 2013 (leden)    133 
 
Pobočka Slatiňany 
V souvislosti s požadovaným nárůstem kapacity naší služby a s ohledem na omezené 
možnosti samostatného cestování u části našich uživatelů, kteří jsou často soustředěni 
v Domově sociálních služeb Slatiňany, jsme se rozhodli otevřít detašované pracoviště naší 
sociálně terapeutické dílny přímo ve Slatiňanech. 
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Dílna využívá jednu místnost a příslušenství v pronajatých prostorách na adrese Vrchlického 
168, Slatiňany. Tyto prostory byly během roku vybaveny mobilní nájezdovou rampou a 
invalidním WC, takže mohou uspokojit i potřeby našich imobilních uživatelů. 
Detašované pracoviště má 6 stálých uživatelů z toho 2 imobilní. 

 
Statistický přehled využití kapacity služby v roce 2010 

 

měsíc Počet osob Počet dnů Počet osobodnů 

Leden 12 15 84 

Únor 14 13 82 

Březen 16 20 139 

Duben  16 18 113 

Květen 16 18 119 

Červen 16 18 161 

Červenec 16 7 40 

Srpen 16 6 32 

Září 16 17 183 

Říjen 16 15 160 

Listopad 16 16 191 

Prosinec 16 11 93 

Celkem  174 1397 
 

Výše uvedené počty uživatelů udávají počet osob, kterým byla v daném měsíci poskytnuta služba. 
Denní kapacita služby je nižší, protože uživatelé čerpají službu v rozsahu 2-4 dny týdně a nedocházejí 
všichni v jeden den. V průběhu roku došlo k navýšení denní kapacity služby v obou provozovnách 
celkem na 14 klientů denně. S tím související drobné stavební opravy pro zvýšení požární bezpečnosti 
v Chrudimi. 
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Inspekce kvality sociálních služeb 
V březnu 2010 proběhla v našem zařízení historicky první inspekce kvality sociální služby, při první 
inspekci jsme především díky dobře zavedené praktické práci s uživateli získali 68,75% bodů. 
Nicméně jsme především ve formálním zapracování v písemných dokumentech nesplnili některá 
zásadní kritéria a proto nám byla uložena nápravná opatření (konkrétně dle níže uvedeného 
přehledu) 
 

 
 
Tato opatření jsme zpracovali a předložili k následné inspekci, která proběhla v červenci 2010 
s výsledkem dobře (70 – 89% bodů). 
 
V květnu 2010 proběhla v dílně také kontrola plnění registračních podmínek z odboru sociálních věcí 
Pardubického kraje. Plnění registračních podmínek bylo bez závad pouze s připomínkami 
k informování na webových stránkách a na venkovní ceduli, které jsme obratem napravili. 
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2. Chráněný obchod a kavárna Momo – Duhová kavárna 

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

 
INFORMACE O PROJEKTU 

Po dva roky jsme podávali na Pardubický kraj projekt na rozjezd obchodu a kavárny, které by 
byly úzce navázány na aktivity naší dílny a nabídly by další možnosti zácviku a i pracovního uplatnění 
našich uživatelů a dalších osob z naší cílové skupiny. V roce 2009 jsme s projektem neuspěli, v roce 
2010 se v březnu dozvěděli, že našemu projektu byla přiznána podpora ve výši 100 000 Kč.  

Vzhledem k tomu, že se jednalo jen o zlomek částky, kterou jsme na projekt požadovali, jsme se 
museli rozhodnout, zda i za těchto podmínek k projektu přistoupíme. Nakonec jsme se rozhodli 
kladně, byť jsme si byli vědomi, že jak investiční tak manažerské zázemí projektu je značně 
podfinancováno, a projekt se bude moci rozvíjet tomu přiměřeným tempem. Přehodnotili jsme 
původní záměr zaměstnávat v kavárně přímo naše stávající klienty a společně s úřadem práce jsme 
vybrali samostatnější. Koordinace projektu se ujal na částečný úvazek kolega Jan Rodina ze sociálně 
terapeutické dílny. 

 
Zhodnocení úspěšnosti 
Bylo dosaženo hlavního cíle projektu otevření kavárny a obchodu s vytvořením pracovních míst 

pro postižené spoluobčany. Podařilo se vytvořit 2 nová pracovní místa pro osoby se zdravotním 
postižením, na kterých mohly smysluplně uplatňovat své v předchozím profesním životě nabyté 
pracovní dovednosti. Obě naše zaměstnankyně na chráněných pracovních místech jsou bývalé 
prodavačky, které byly po závažných zdravotních problémech dlouhodobě v evidenci Úřadu práce. 
Z důvodu svého zdravotního postižení nemohly nalézt na trhu práce odpovídající uplatnění. 

Nepodařilo se dosáhnout finanční rentability projektu, která je předpokladem jeho dlouhodobé 
udržitelnosti včetně udržitelnosti pracovních míst. Důvodem je hlavně zatím nízká celková 
návštěvnost kavárny. Ta ovšem meziměsíčně stále zřetelně stoupá a mohla by při rozšíření nabídky 
kavárny i doprovodných činností v průběhu roku 2011 dosáhnout uspokojující úrovně.  

Důležité hledisko při zpětném hodnocení našeho rozhodnutí, zda se do projektu pustit za 
letošních omezených podmínek je také to, že v roce 2011 bychom již stejnou podporu nezískali, 
protože Pardubický kraj zastavil podporu nových projektů v sociální oblasti. 

Naším úkolem je nyní vytvořené prostory ekonomicky udržet, aby mohly plnit svůj účel, 
případně rozvinout další možný potenciál, který v sobě skrývají. 
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3. Vzdělávací a terapeutické kurzy 
Cíle:   Podporovat uplatnění pozitivních elementů tradičních řemesel v moderní společnosti a aktivity 

vedoucí k trvale udržitelnému životu. 
Práce s mládeží. Rozvoj předškolní, školní a mimoškolní pedagogiky. 

 

V roce 2010 jsme pokračovali nabídkou kurzů pro veřejnost. 
Podařilo se nám dokončit pětidílný cyklus kurzů Jak probudit umělce v sobě 
 
„Jak probudit umělce v sobě 4“ kurz akvarelového malování  s Janou Stránskou 
Téma: Zvířata 
Cílem kurzu tentokrát bylo prohlubovat cit pro užívání barvy podle Goethova barevného kruhu a 
hledání bytosti barev v různých kombinacích a v různých tématech ze světa zvířat.  Učíme se 
„malovat z barvy samé“, a to technikou akvarelu – mokré do mokrého, z části také vrstvením. Kurz 
byl doplněn o přednášky věnované vztahu člověk a zvířecí říše a kapitolám z dějin umění, tentokrát 
gotického. 
Kurz se konal 1.- 3. dubna 2010, MŠ a ZŠ v Stolanech u Chrudimi. 
 
„Jak probudit umělce v sobě 5“ kurz akvarelového malování  s Janou Stránskou 
Téma: Člověk 
Při kurzu jsme se snažili umělecky, studiem duševních hnutí, vyjádřit pohyby člověka a vztahy mezi 
více postavami. Nechali jsme se inspirovat vlastním nitrem i díly velkých umělců různých vývojových 
epoch. Technicky jsme studovali, jak dané téma ztvárnit modelací v prostoru nebo plošně lineárně či 
barevnými plochami a v čem je naše výsledné dílo krásným a pravdivým. V teoretické části jsme se 
zabývali tvůrčími silami v prostoru a morálním působením barev podle J. W. Goetha a R. Steinera 
Kurz se konal 26.- 30. července 2010, MŠ Děvčátka Momo, Vrchlického 168, Slatiňany. 

 
Dále se uskutečnil další kurz se švýcarským speciálním pedagogem Uelim Seilerem: 
Integrální nauka o hvězdách 

Integrální nauka o hvězdách se zabývá hvězdnou oblohou celistvě a spojuje v sobě různé přístupy – 
fenomenologii, astronomii, astrologii a astrosofii. Proč jsou Johannes Kepler a Tycho Brahe tak 
důležití pro dějiny astronomie? Proč na jaře mizí souhvězdí Orion? Jak může horoskop narození 
zobrazit skutečnost? Jaká je spojitost mezi Marsem, železem a rudou barvou? A proč je pro člověka 
důležité, v jakém znamení zvěrokruhu se právě nachází Měsíc?  
Kurz se konal v Obořicích u Nasavrk 9. - 14. srpna 2010 
 
Na stejném místě se konal i kurz 
Včela a člověk 

17. - 18. července 2010 – Obořice u Nasavrk 
Setkání pro každého, koho včely fascinují. Za účasti Ing. Radomila Hradila a včelařů Františka Krče a 
Pavla Faltyse, kteří se vydávají neprošlapanými cestami. Záhady ze života včel a dalších sociálních 
druhů hmyzu, význam rozmanité krajiny pro včely, proč strádají včely, v čem nám mohou být 
inspirací. Praktické včelaření s kosmickými silami, výroba dynamizovaného popela z roztoče varroa, 
vč. práce v terénu. Dílny – výroba svíček. 

 
V září 2010 jsme s nástupem nové koordinátorky volnočasových aktivit paní Kateřiny 
Rodinové zahájili rozsáhlejší činnost na poli poskytování kurzů a dílen pro školní zařízení a 
neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží. 
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KURZY PLSTĚNÍ PRO DĚTI – MŠ, ZŠ 2010  
 
MŠ Doubek - Pardubice Svítkov 
Datum: 19.10.2010 
Počet účastníků: 21 dětí 
Lektor: K. Rodinová, B. Pecinová 
 
ZŠ  Vejvanovice - družina 
Datum: 22.10.2010 
Počet účastníků: 27 dětí (1. – 4. třída) 
Lektor: K. Rodinová, E. Moučková 
 
ZŠ Nasavrky 
Datum: 4.11.2010 
Počet účastníků:  30 + 23 dětí (1. třída) 
Lektor: K. Rodinová, J. Rodina 
 
MŠ Višňovka – Pardubice 
Datum: 15.11.2010 
Počet účastníků:  22 + 21 dětí  
Lektor: K. Rodinová, J.Abrahámová 
 
MŠ  a ZŠ  Morašice 
Datum: 22.10.2010 
Počet účastníků: 16 dětí + 4 děti (MŠ) 
Lektor: K. Rodinová, E. Moučková 
 
ZŠ a MŠ Svratouch 
Datum: 22.11.2010 
Počet účastníků:  32 dětí (MŠ, 1. třída)+ 40 
dětí (2. – 5.třída) 
Lektor: K. Rodinová, E. Moučková 
 
Speciální základní škola Skuteč 
Datum: 25.11.2010 
Program: 10 – 11:30 hod, 30 kč, tužka 
Počet účastníků: 28 dětí  
Lektor: K. Rodinová, B. Pecinová 
 
ZŠ Nasavrky 
Datum: 14.12.2010 
Počet účastníků:  27 dětí (5 – 8. třída)+28 dětí 
(6.-7. třída) 
Lektor: K. Rodinová, J. Rodina, J. Peřinová 

 
 

KURZY PLSTĚNÍ PRO DĚTI, DOSPĚLÉ, a 
ORGANIZACE 2010  
O.s. Amalthea – program pro děti 
z pěstounských rodin, Vrbatův Kostelec 
Datum:  9.10. 2010 
Počet účastníků: 13 dětí (11 – 16 let) 
Lektor: K. Rodinová 
 
MŠ Malíka Chrudim 
Počet účastníků: 11 (zaměstnanci MŠ, rodiče 
s dětmi) 
Program: 16 – 17:30 hod, 50 kč, prostírky 
Lektor: K. Rodinová, B. Pecinová 
 
O.s. Amalthea – program pro rodiče a děti 
z pěstounských rodin, Oucmanice 
Datum:  6.11. 2010 
Počet účastníků: 50 (rodiče s dětmi, 5 – 16 let) 
Lektor: K. Rodinová, J. Rodina 
 
Centrum Don Bosco – program pro děti 
z dětských domovů 
Datum:  20.11. 2010 
Počet účastníků: 26 dětí (11 – 16 let) 
Lektor: K. Rodinová, J. Rodina 
 
Kurz plstění pro dospělé – Momo o.p.s. 
Chrudim 
Datum:  27.11. 2010 
Počet účastníků: 8 dospělých z Prahy 
Lektor: K. Rodinová 
 
O.s. Šance pro tebe – kurz pro zaměstnance 
organizace v prostorách Momo Chrudim o.p.s. 
Datum:  3.12. 2010 
Počet účastníků: 5  
Lektor: K. Rodinová 
 
 ZŠ  a PŠ Svítání o.p.s., Pardubice – kurz pro 
zaměstnance organizace 
Datum:  6.12. 2010 
Počet účastníků: 5 dospělých, 1 dítě  
Lektor: K. Rodinová 
 
Ekocentrum Paleta – kurz pro zaměstnance 
organizace v prostorách Momo Chrudim o.p.s. 
Datum:  17.12. 2010 
Počet účastníků: 6 
Lektor: K. Rodinová 
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4. Mateřská škola Děvčátka Momo 
Cíle: Podpora rovného uplatnění žen při současném plnění jejich mateřské role, 

Práce s mládeží. Rozvoj předškolní, školní a mimoškolní pedagogiky. 
 
Historie 
Projekt Dětského centra a mateřské školy Děvčátka Momo ve 
Slatiňanech vznikl z iniciativy skupiny rodičů v roce 2008. 
Předběžný zápis v létě 2009 potvrdil zájem širší rodičovské veřejnosti. 
V září 2009 byla podána žádost o registraci MŠ s otevřením k 1.9.2010. 
Momo Chrudim, o.p.s. je zřizovatelem školky a poskytla prostředky a 
zázemí pro založení organizace. Od září 2010 vystupuje MŠ Děvčátka 
Momo jako samostatná školská právnická osoba s vlastním statutárním 
zástupcem a jako taková bude podávat vlastní výroční zprávu za školní 
rok 2010/11. Proto následuje jen stručný přehled činnosti MŠ z pohledu 
zřizovatele. 
 
Činnost v roce 2010 
MŠ byla registrována v lednu 2010 a v únoru byla uzavřena smlouva 
s Pardubickým krajem o dotaci na školní rok 2010/11. 
Město Slatiňany podpořilo vnik MŠ grantem 8000 Kč na vybavení. 
V létě 2010 proběhly stavební úpravy objektu a vybavování školky, která 
byla zkolaudována v srpnu 2010. 
Otevření školky proběhlo se 14 zapsanými dětmi z celkové kapacity 20 
dětí a do konce roku se počet dětí rozrostl na 17. 
 

 

Tisková zpráva 

Nová mateřská škola ve 
Slatiňanech přijímá děti na 
poslední volná místa 
Ještě v průběhu června 
mohou rodiče předškolních 
dětí nechat zapsat své děti na 
několik posledních volných 
míst v nově otevírané 
Mateřské škole Děvčátka 
Momo ve Vrchlického ulici 
168 ve Slatiňanech. Školka 
vzniká od roku 2008 
z iniciativy skupiny rodičů a 
jejím zřizovatelem je obecně 
prospěšná společnost Momo 
Chrudim, o.p.s., která ve 
Slatiňanech provozuje také 
sociálně terapeutickou dílnu 
a pořádá vzdělávací a 
umělecké kurzy. 
Hlavními přednostmi školky 
má být důraz na volnou hru 
podporující tvořivost a 
fantazii, podnětné a kvalitní 
hračky i prostředí, zdravé 
stravování, živá řeč, hudba a 
zpěv, rodinné prostřední 
jedné smíšené třídy s 20 
dětmi umožňující respekt 
k individuálnímu vývoji 
každého dítěte. Pedagogická 
koncepce je postavena na 
tradičních i  inovativních 
pedagogických metodách. 
V průběhu letošního roku se 
podařilo mateřskou školu 
zapsat do rejstříku škol a 
školských zařízení a uzavřít 
smlouvu o dotaci 
s Pardubickým krajem. 
Provoz bude zahájen od 
1.9.2010. Protože 
zřizovatelem školy není obec 
ale nezisková organizace, 
budou muset rodiče dětí na 
provoz školky přispívat 
částkou 2500Kč měsíčně. 
Zřizovatel školky usiluje o 
získání dalších dotací 
z evropských fondů, které by 
umožnily příspěvek rodičů 
dále snížit. 
Ve Slatiňanech dne 9. 6. 2010 
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 
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Celkový finanční přehled hospodaření za rok 2010 
V roce 2010 jsme hospodařili s prostředky z Individuálního projektu Pardubického Kraje na sociální 
služby (1 250 000 Kč), s dotací Pardubického kraje na provozování chráněného obchodu a následně i 
kavárny (100 000 Kč), s dotací města Chrudim na činnost (20000 Kč) a s dotací Úřadu práce 
v Chrudimi na pracovní místa v režimu veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracovních 
míst (440 627Kč). 
Příjmy z prodeje vlastních výrobků pokryly náklady na nákup materiálů režijní a odbytové náklady a 
mírně je převýšily. Příjmy z kurzů byly v plusu především díky nehonorované nebo symbolicky 
honorované účasti lektorů. Kavárna a obchod skončily v prvním roce vzhledem k vstupním investicím 
ve ztrátě.  
Volné prostředky byly vloženy prostřednictvím zřizovatelské role do založení MŠ Děvčátka Momo, 
tyto prostředky po odečtení darů získaných přímo pro založení MŠ jsou dále v účetnictví vedeny jako 
pohledávka vůči MŠ a budou spláceny po dobu následujících pěti let. Nedostatek volných prostředků 
byl řešen půjčkami od jednoho ze zakladatelů, které jsou rovněž postupně spláceny. 
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Dále následuje přehled příjmů v členění dle zdrojů a přehled nákladů. Veškeré náklady byly 
vynaloženy na hlavní činnost. 

 

Výnosy v členění dle zdrojů 2 177 814 Kč 

601001 Tržba z prodeje vlastních výrobku 104 925 Kč 

602001 Kurzovné 99 238 Kč 

602002 Prodej kavárna 5 452 Kč 

604000 Tržby za prodané zboží 2 346 Kč 

613001 Výrobky klientu - zásoby 42 862 Kč 

644001 Bankovní úroky 854 Kč 

649000 Jiné ostatní výnosy 355 Kč 

654000 Tržby z prodeje materiálu 2 825 Kč 

682001 Prijaté dary na hlavní cinnost 100 330 Kč 

691001 Dotace Mesto Chrudim 20 000 Kč 

691002 Dotace Úrad práce Chrudim 440 627 Kč 

691004 Individ.projekt PK 1 250 000 Kč 

691005 Dotace mesto Slatinany-školka 8 000 Kč 

691007 Dotace Pardub.kraj-Obchod a kavárna 100 000 Kč 

 
Náklady na hlavní činnost 1 920 707 

501001 Ostatní material 0 65 754 

501002 Kancelárské potreby 0 31 867 

501003 Material na výrobu 0 45 591 

501005 DHM-Drobný hmotný majetek 0 86 590 

501007 Literatura 0 4 776 

501011 Potraviny do kavárny 0 6 917 

501050 DDHM- do užívání 0 31 721 

50200x Energie 62853 

511001 Opravy 0 57 599 

512001 Cestovné, stravné zaměstnanci 6 355 

513001 Obcerstvení pro klienty-motivace 11365 

518001 Poštovné 0 2 468 

518002 Telefony 0 38 124 

518003 Nájemné 0 139 057 

518004 Pojištení 0 3 645 

518005 Školení vzdělávání 21 246 

518006 Úcetní, právní a poradenské služby 1000 

518007 Internet 0 6 180 

518008 Supervize 0 6 400 

518010 Jiné ostatní služby 0 31 893 

521001 Hrubá mzda HPP 0 800 695 

521002 Hrubá mzda DPP+DPC 0 176 431 

521003 Náhrada za nemoc 0 2 750 

524001 Sociální pojištení za zamestnance 0 200 198 

524004 Zdravotní pojištení za zamestnance 0 72 773 

525001 Zák.poj.Kooperativa 0 3 262 

549000 Jiné ostatní náklady 0 78 

549001 Bankovní poplatky 0 3 115 
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ZÁVĚREM 
 
Rok 2010 byl pro vývoj naší mladé společnosti v mnoha ohledech přelomovým. Poprvé jsme 
hospodařili s velkým ročním rozpočtem, který nakonec přesáhl 2 mil. Kč. Poprvé jsme mohli 
vybudovat rozsáhlejší tým. Od amatérského nadšení a dobrovolnictví jsme se definitivně posunuli 
k placené práci a nutnosti plnit všeobecně závazné standardy. Uspěli jsme, i když to od nás někdy 
vyžadovalo nelehká rozhodnutí. 
Pevně doufám, že jsme se vždy dokázali rozhodnout tak, aby na prvním místě bylo poslání této 
organizace a cíle, pro které existujeme.  
Pro mě osobně za všemi těmito rozhodnutími také vždy zněla otázka, jak je to s naším ideálem 
s naším praobrazem reprezentovaným Děvčátkem Momo a jeho přáteli? Jakého ducha doby chceme 
podporovat? Profesionalita, efektivita, kvalita, ke kterým nutně směřujeme, patří přece také ke 
zbrojnímu arzenálu šedých mužů, k „rozumným“ úvahám, za které se dokáže skrýt tolik chladné 
vyprázdněnosti od veškerého lidského tepla. Na druhou stranu skutečný ideál příběhu Děvčátka 
Momo není o tlachání s přáteli v jakémsi pohodovém bezčasí starého amfiteátru, je o udržení 
lidskosti tady a teď v tomto často zběsilém světě. Je o udržení úcty a sebeúcty jako jediných možných 
zdrojů dávání a braní, mluvení a naslouchání.  
Jak toto realizovat, jak vytvářet prostor, kde to bude možné, jak to dělat dnes, a přitom tak, aby to 
mělo naději i zítra? 
Rok 2010 byl rokem, kdy mnoho věcí vzniklo: kavárna, školka, výrazně se rozvinuly kurzy a dílna. Toto 
vznikání bylo náročné a postavit každou tuto aktivitu ze světa představ do fyzického světa, bylo vždy 
těžší, než jsme si byli schopni představit. 
 
Za to, že se vše podařilo, se sluší poděkovat. Dík patří především všem zaměstnancům, 
dobrovolníkům, zakladatelům i členům správní rady. Všem, kteří zůstávají i v dalším roce i těm, kteří 
během roku nebo na jeho konci odcházejí. Každý byl důležitý pro nás i pro naše uživatele. 
 
Dále chceme poděkovat Městu Chrudim, Městu Slatiňany, Pardubickému kraji a ESF, Jakubovi a Marii 
Neubauerovým, Ing. Zbyňku Krausovi a manželům Janíkovým, Antonínu Neubauerovi a firmě WAPA 
spol. s r.o., Ing. Janu Limberskému, Mgr. Adrianu Černíkovi a všem, kteří nás podpořili třeba i jen 
dobrou myšlenkou nebo dobrým slovem. 
 
Do roku 2011 vstupujeme se silným týmem, s dobrým zázemím, se spoustou nápadů a energie. A 
také s vědomím, že nás určitě čekají další zkoušky, další mezníky. Co nám přitom zbývá jiného než: 
stát zpříma a milovat bližního svého, jako sebe samého. Ani víc, ani míň. 
 

 
 
 
 
 
Za Momo Chrudim, o.p.s. 
 
Pavel Lomička, ředitel společnosti 

 


