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obecně prospěšná společnost

O ORGANIZACI...
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.
• Mateřská škola Děvčátka Momo ve Slatiňanech.
• Obchod v Chrudimi a e-shop s výrobky Sociálně terapeutické dílny MOMO.
• Různé přednášky, besedy a kurzy.

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.

O VIZI ZAKLADATELŮ...
Momo Chrudim, o.p.s. jako společnost 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.

O ROCE 2014...
Rok utekl a je opět čas ohlédnout se zpět, radovat se z dosaženého a případně se poučit z ne úplně povedeného.
Naše společnost a s ní i dílna se během podzimu přestěhovala. Nebylo to daleko, i tak s tím bylo spousta práce a starostí, ale výsledek stojí za to. Nové prostory
jsou oproti bývalým jednoúrovňové, bezbariérové a zalité denním světlem. Oproti plánům se přestavba protáhla o skoro dva měsíce. Takže jsme zahájili
provoz v nových prostorách až od listopadu. Bývalé poměrně rozlehlé suterénní prostory měli své kouzlo, ale s těmi novými se nám otvírají nové možnosti.
Mimo jiné už nejsme napůl „podzemní“ organizace….z toho máme radost….
Naši kamarádi s postižením, se zdá, změnu místa přijali bez větších potíží a jsou na novém místě velmi spokojení. Díky bezbariérovému přístupu a sociálnímu
zařízení jsme mohli dílnu opět zpřístupnit i lidem na vozíčku. Sociální služba jako taková funguje stále stejně dobře podle osvědčených pravidel. A ti, kterým
je dílna určena, se po řemeslné a osobnostní stránce dále zdokonalují a rozvíjejí. Naše práce má smysl…z toho máme také obrovskou radost…
Jen je škoda, že naši klienti nemají moc možností ke „kariérnímu“ postupu. V Chrudimi je málo pracovních příležitostí se statusem chráněných pracovních
míst. Což můžeme chápat i jako výzvu a něco s tím udělat….
Kromě stěhování jsme měli starosti s náhlým ukončením provozu našeho eshopu, které nastalo také na začátku listopadu. Původní eshop zcela zanikl, ne
naší vinou….z toho jsme se poučili…. A v současnosti budujeme úplně nový lepší internetový obchod ve spolupráci se zkušeným profesionálním partnerem…
Od lidí, kteří si nakoupili naše výrobky, slyšíme především chválu na kvalitní zpracování plsti a pěkné barvy vlny. Často se k nám zákazníci vrací…z toho máme
do třetice velikou radost….
Jak je vidět, věci se nám spíše daří k naší radosti než naopak…Nezbývá než si přát, aby nám to dlouho vydrželo…
Mnoho spokojenosti a potěšení z Vaší práce přeji i Vám….
Bc. Jan Rodina,
ředitel Momo Chrudim

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 zástupce v roce 2014: 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 2014 změny
neproběhly.
(stav ke 31.12.2013)

Správní rada Momo Chrudim, o.p.s.:
Předseda správní rady:
Adéla Hattanová
Členové správní rady:
Milan Barták
Milan M. Horák
Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady:
Petr Kuneš
Zakladatelé:
Milan Barták
Veronika Bartáková
Miluše Čápová
Naděžda Janíková
Kateřina Josífová
Pavel Lomička
Karolína Lomičková
František Sahula
Vlasta Sahulová

O HISTORII ORGANIZACE...
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
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.

O STĚHOVÁNÍ…
Během podzimu 2014 jsme se přestěhovali do nových prostor, od 1. listopadu poskytujeme sociální službu na adrese Palackého třída 200.
Důvodem ke stěhování byla složitá dostupnost a členitost bývalých prostor dílny. Nově využívaná budova je bezbariérová (včetně WC), a oproti bývalému
„sklepení“ zalitá přirozeným světlem.
Přestavba prostor byla ﬁnancována i z prostředků od donátorů Burzy ﬁlantropie konané v červnu v Chrudimi, kteří podpořili náš projekt „Bezbariérové Momo
Chrudim“. Burzu ﬁlantropie pořádá Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem. Náš projekt podpořili Pardubický kraj, město Chrudim,
CompAK s.r.o., TMT Chrudim spol. s.r.o., Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Díky přestěhování do nových, plně bezbariérových prostor, jsme mohli službu opět nabídnout i lidem, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. Ještě před koncem
roku využila tuto možnost jedna mladá slečna.

Členitost bývalých prostor

Vchod do nových prostor

Nové prostory před rekonstrukcí

Nové prostory

O SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNĚ….
Sociálně terapeutickou dílnu provozujeme od roku 2008. Sociální službu poskytujeme pět dní
v týdnu, od pondělí do pátku, vždy od 8:00 do 12:00. Uživatelé navštěvují dílnu pravidelně
podle svého přání nejméně 1x týdně, většina z nich 5x týdně.

Místa poskytování služby v roce 2014:
Čs. armády 213, Chrudim,
od listopadu Palackého třída 200, Chrudim.

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 - 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, které se jim dostává formou výletů za kulturou a dobrým jídlem
v Chrudimi a Pardubicích.

Vedoucí dílny:
Irena Pavlíčková
Tel.: 774 930 950
E-mail: dilna@devcatkomomo.cz

V roce 2014 jsme se rozloučili se dvěma klienty služby, a tři nové jsme mezi sebou přivítali.
Ke konci roku námi poskytovanou službu využívalo 16 osob. Za sociální službu můžeme
za loňský rok vykázat 2145 osobodnů. To je nejvíce za dobu existence sociálně terapeutické
dílny Momo.
Práce a pobyt v dílně klientům kromě radosti a smysluplně stráveného času přináší také
osobnostní rozvoj. Kromě „změřitelných“ kompetencí v péči o vlastní osobu a o domácnost,
v přípravě jídla a nápojů, samostatnému cestování atd. je u klientů patrný nárůst
„abstraktních“ kvalit osobnosti jako je sebevědomí a sebejistota, které se projevují v interakci
s ostatními lidmi.

Při práci v nových prostorách

Časový rozsah:
Po – pá, od 8:00 do 12:00
Kapacita:
14 (18) osob
Zaměstnanci: Irena Pavlíčková, Marcela Voráčková,
Marek Vejda, Martina Šťastná, Jana Remešová, Jan Rodina
Externí pracovníci: Lenka Průšová, Vítězslav Kalousek
Dobrovolníci: Zuzana Bařinková, Bohunka Školoudová

Odměna za odvedenou práci, tzv. výjimečné dny

O OBCHŮDKU…
Jako každý rok jsme výrobky dílny nabízeli v obchůdku v našich prostorách, ale také na různých trzích a jarmarcích v blízkém i vzdálenějším okolí např. v Chrudimi, Veselém kopci, Náchodě, Praze, Semilech aj.
Naše zboží dodáváme do několika obchodů s výtvarnými potřebami. A také je prodáváme na Fler.cz. Bohužel náš eshop od října nefunguje a data jsou ztracena,
ne naší vinou. Penězi z prodeje výrobků dílny pokrýváme náklady spojené s provozem dílny.
Od jara 2014 nesou výrobky dílny označení „Železné hory regionální produkt“. Naše výrobky tak kromě propagace naší činnosti zviditelňují i město Chrudim a
celý region. S prvotními náklady spojenými s certiﬁkací výrobků dílny nám ﬁnančně pomohlo město Chrudim částkou 3000,- Kč.

Obchůdek na novém místě

Kurz plstění pro děti

O PŘEDNÁŠKÁCH, BESEDÁCH A KURZECH…
V loňském roce jsme v prostorách dílny zorganizovali 25 programů (přednášky, kurzy, cestopisná promítání atd.).
Jejich návštěvnost byla značně kolísavá (od 4 do 20 lidí). Je to dáno charakterem akcí, na přednášky chodí lidí více než na rukodělný kurz.
Mezi pravidelně navštěvované programy patřily kurzy plstění, kurzy automatické kresby Bohunky Školoudové a besedy Ivany Verner.
Od podzimu spolupracujeme s psychologem a psychoterapeutem Pavlem Veselým, který se dlouhodobě věnuje systemickým konstelacím.
Za ﬁnanční podporu konání kulturně vzdělávacích akcí jsme vděční městu Chrudim, které přispělo částkou 9 000,-Kč.

O MATEŘSKÉ ŠKOLE DĚVČÁTKA MOMO VE SLATIŇANECH...
Základní údaje o škole a její charakteristika
Název: Mateřská škola Děvčátka Momo
Sídlo: Vrchlického 168, 53821 Slatiňany
IČ: 71341145
Právní forma: školská právnická osoba
Zřizovatel: Momo Chrudim, o.p.s.

Pracovníci mateřské školy:
Ředitelka školy: Kateřina Josífová
Učitelky MŠ: Alena Smlsalová, Petra Dehnerová, Veronika Bartáková
Školní jídelna: Jana Petružálková, Olga Chlápková, Veronika Bartáková
Ekonom: Lenka Průšová
Úklid: Petra Dehnerová

Statutární zástupce: Mgr. Kateřina Josífová
Mail: skolka@devcatkomomo.cz
Webové stránky: www.devcatkomomo/skolka
Školská rada: Petr Chlápek, Miluše Čápová-Vodrážková, Petra Čejková
1. Charakteristika MŠ
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. Po celou dobu školního roku byla plně naplněna kapacita
mateřské školy, tj. 20 dětí v jednom oddělení. Školka musela z důvodu naplněné kapacity opakovaně odmítat žádosti o přijetí.
2. Personální obsazení
V letošním školním roce pracovali v mateřské škole 4 pedagogičtí pracovníci. Během školního roku došlo k personální změně na pozicích ve školní jídelně.
3. Organizace chodu MŠ
Provoz mateřské školy byl po celý školní rok od 7 – 17 hodin dle Školního řádu mateřské školy. Třída je věkově smíšená.

4. Předškolní vzdělávání mateřské školy
Mateřská škola pracuje dle školního vzdělávacího programu Dítě v úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit, který byl vypracován na základě
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Waldorfského programu pro předškolní vzdělávání. Vytváříme prostor, ve kterém děti
prožívají své dětství, svou hru a své poznávání světa ze sebe, z vlastní iniciativy a zážitků. Zapojujeme všechny smysly, co nejvíce podněcujeme vůli skrze
aktivní a tvořivou činnost v kontaktu s přírodou i živou kulturou. Záleží nám na volné hře, která podporuje aktivitu a tvořivost, na podnětném prostředí.
Upřednostňujeme kvalitní hračky z přírodních materiálů, pestré a zdravé stravování, včetně biopotravin, živou řeč, hudbu a zpěv, respektujeme individuální
vývoj dítěte.
I v tomto školním roce směřovalo veškeré pedagogické úsilí k naplňování klíčových kompetencí stanovených RVP PV, zejména na rozvíjení prosociálního
chování dětí ve třídě. Velký důraz byl kladen na individuální přístup učitelek k dětem a organizování jednotlivých vzdělávacích činností pro menší skupinky
dětí. Výchova i vzdělání vycházely důsledně z vývojových potřeb dětí a zaměřovaly se především na utváření vztahu ke světu pomocí sil myšlení, cítění a vůle.
Pedagogickými prostředky výchovy byly umělecké činnosti (pečení chleba, kresba voskovými bločky, malba přírodními akvarelovými barvami, práce
s voskem), rytmicko-pohybové chvilky a ranní komunikační kruhy. Práce s dětmi se zaměřovala na probouzení vlastního živého myšlení, soucítění a vůle
vedoucí k zodpovědnosti a vlastní tvůrčí realizaci. Děti získávaly povědomí o lidské práci jako takové a jejím významu a postavení v životě lidí. Během
školního roku byly průběžně organizovány slavnosti (Michaelská, Martinská, Vánoční, Masopustní, Jarní, Jánská).
5.Spolupráce s rodiči
Letošní školní rok se rodiče podíleli na přípravě jednotlivých slavností, tradičně i na velké jarní slavnosti pro širokou veřejnost- Férový piknik.Společně jsme
zorganizovali v podzimních a jarních měsících brigádu na zahradě MŠ, během níž došlo ke stavbě domečku, překrytí betonové plochy hlínou a její zatravnění,
zbudování kompostu, výsadbě nových rostlin a dalších sezónních činností. Rodiče měli možnost se v zimních měsících účastnit přednášek švýcarského
pedagoga Ueliho Seilera a pana Milana Horáka- pedagoga, spisovatele a faráře.
6. Zápis do MŠ
Průběžně probíhal v jarních měsících zápis na nový školní rok až do naplnění kapacity školky, poté museli být další uchazeči odmítnuti a zařazeni na seznam
čekatelů. Kritériem byli sourozenci ve školce, povědomí a souznění rodičů se školním vzdělávacím programem mateřské školy a věk dětí.
Mgr. Kateřina Josífová,
ředitelka mateřské školy

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
stav k 31. 12. 2014

Zakladatelé

Správní rada

Ředitel o.p.s., 0,75

Účetní, DPP

Vedoucí sociálně
terapeutické
dílny/zástupce ředitele
0,375

Sociální
pracovník, 0,375

Pracovníci v sociálních
službách 1,0 + 1xDPP

Rada školské právnické
osoby

IT specialista, DPP
Ředitelka
Mateřské
školy 1,0

Asistentka/Uklízečka,
0,875

Účetní, DPP

Kuchařka 1,0
Specialistka na
stravování DPP

Učitelky
1,5

Uklízečka DPP

O ČÍSLECH V ROCE 2014...
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU – 2013
Číslo
řádku

Označení Název ukazatele
A

NÁKLADY

1
2
3
4

IV.
V.

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
z toho plat ředitele
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv a opravných položek

7

Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem
Náklady celkem
VÝNOSY

8
9
10
11

I.

Tržba za vlastní výkony a zboží
celkem

II.
III.
IV.

Změna
vnitroorganizačních
celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem

I.
II.
III.

VII.
VIII.
B

V.
VI.
VII.

stavu
zásob

Tržby z prodeje majetku, zúčtování
rezerv a opravných položek celkem

Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem

C

Výsledek hospodaření
zdaněním

D

Výsledek
zdanění

hospodaření

před
po

Činnosti
Hospodářská

Hlavní
5

6

65 845,45
108 420,38
991 174,00
219 883,00

Celkem
7

145 552,94
89 993,42
156 245,00

211 398,39
198 413,80
1 147 419,00

6 100,00
2 043,00

6 100,00
2 043,00

339 934,36

1 565 374,19

12

283 591,00

283 591,00

13
14
15

36 292,01

36 292,01

270,56

270,56

16
17
18
19

2 290,00
26 000,00
64 000,00
412 443,57

2 290,00
178 439,83
1 077 000,00
1 577 883,40

20

12 509,21

12 509,21

21

12 509,21

12 509,21

5
6

1 165 439,83

152 439,83
1 013 000,00
1 165 439,83

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.

ZPRÁVA AUDITORA

VŠEM, CO NÁS PODPORUJÍ A POMÁHAJÍ NÁM, UPŘÍMNĚ DĚKUJEME.
Činnost sociálně terapeutické dílny byla v roce 2014 podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí, Pardubickým krajem, městem Chrudim a Úřadem práce Pardubice.

Přestavba nových prostor byla umožněna díky Burze ﬁlantropie, kterou pořádá KONEP – Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem.
Děkujeme Pardubickému kraji, městu Chrudim a společnostem CompAK s.r.o., TMT Chrudim spol. s.r.o., Vodárenská společnost Chrudim, a.s. za podporu našeho projektu.

Finančním darem na provoz sociálně terapeutické dílny přispěli
BAZAR INTERNATIONALE DE LUXEMBOURG
ROUNDTABLE LUXEMBOURG
SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHRUDIM, SRPDŠ A DRAMATICKÝ KROUŽEK ROZMARÝN.

Certiﬁkaci výrobků sociálně terapeutické dílny a konání kulturně vzdělávacích akcí podpořilo město Chrudim.
Dobrovolnickou prací nás podpořili Zuzana Bařinková, Bohunka Školoudová a další.

