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Slovo ředitele… 

Uplynul další rok existence Momo. Pravděpodobně na něj budeme dlouho 
vzpomínat i jako na období klidu a finanční stability. S koncem roku skončil i tříletý 
projekt Pardubického kraje podporovaný z ESF programu OPZ. To mimo jiné znamenalo, 
že jsme víceméně přesně věděli, kolik prostředků a kdy budeme mít k dispozici na 
financování provozu sociálně terapeutické dílny, a hlavně že jich bude relativně dost. 
S opětovným přechodem na systém státních dotací je s tímto na nějaký čas konec. Ale 
nechci si stěžovat. Samozřejmě jsme velmi rádi a vděční za prostředky, kterých se nám 
dostává, bez nich by naše činnost nebyla vůbec možná.  

Naštěstí se nám v dílně daří nejen vyrábět ale i následně výrobky prodávat, takže 
jsme schopní kratší těžká období přečkat bez větší úhony. Bez možnosti si na sebe 
trochu vydělat by byla šance na zachování dílny v chodu malá. Veškeré peníze, které si 
prodejem výrobků vyděláváme, zůstávají v dílně resp. v organizaci. Díky společnému úsilí 
klientů a zaměstnanců služby jsme tak schopní uchránit dílnu před omezením provozu či 
zánikem.  

V tomto roce se nám podařilo mimo běžných objednávek zvládnout i několik 
náročnějších zakázek. Ve spolupráci s waldorfskou školou v Pardubicích jsme do výroby 
zavedli skřítky a penálky na pastelky pro děti z prvních ročníků, vyráběli jsme přes sto 
dvacet vánočních koulí pro zákazníky jedné firmy, ale hlavně jsme vyráběli velké 
podsedáky na nové lavice do hlavního chrudimského kostela. 

Mimo provozování dílny jsme se věnovali pořádání kurzů a seminářů – plstilo se, 
šily se barefootové boty, bubnovalo se, cvičila se jóga, kreslilo se a hledaly se souvislosti 
v rámci rodinných konstelací a také se vyměňovala semínka v Semínkovně.  

Jsme poměrně malá neziskovka, dosah našich aktivit je víceméně regionální, když 
pominu prodej výrobků. Ze zpětné vazby od účastníků kurzů ale především od klientů 
služby víme, že máme poměrně značný vliv (v dobrém slova smyslu) na to, jak tráví svůj 
čas a jak spokojení se sebou a prožíváním svého života jsou. Za to i trocha té finanční 
nejistoty stojí, i když je to mnohem jednodušší, radostnější a zdravější bez ní… 

 
 

        Bc. Jan Rodina, MA 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Beseda s klienty dílny o BOZP 



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

 provozování sociálně terapeutické dílny Momo  pro dospělé osoby s mentálním, 

tělesným a zdravotním postižením v Chrudimi, 

 obchod v Chrudimi a e-shop s výrobky sociálně terapeutické dílny Momo, 

 pořádání přednášek, besed a kurzů, 

 zřízení Mateřské školy Děvčátka Momo ve Slatiňanech. 

Proč právě "Momo"? 

V naší práci nás inspiroval příběh o děvčátku Momo z pera Michaela Endeho. V něm se 
praví, že v životě šťastným je ten, kdo naplňuje svůj čas pochopením, nadšením a radostí 
a sdílí je s ostatními. Jinak řečeno, žije srdcem. Takové žití dává lidskému času smysl. 
Děvčátko Momo na tyto pravdy postupně přichází a zároveň vidí, že lidé jsou lapeni do 
zdánlivých pastí důležitých povinností všedního života a nemají pak už na nic radostného 
čas. Takto se ale ztrácí jim odměřený čas života ve prospěch šedých mužů, zlodějů času. 
Momo se rozhodne k odvážnému činu a své přátele i ostatní z jejich spárů zachrání. 
Velký podíl na jejím úspěchu má skutečnost, že Momo 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. 

Vize zakladatelů Momo Chrudim, o.p.s. jako společnosti 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.  

 

 

 

 

 

 



Základní údaje o společnosti 

Název: Momo Chrudim, o.p.s. 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Sídlo: Palackého třída 200, 537 01 Chrudim) 

Tel.: 775 780 950, email: info@devcatkomomo.cz 

URL: www.devcatkomomo.cz 

FB: www.facebook.com/pages/Momo-Chrudim-ops/213304882116391 

IČ: 27524582, DIČ: CZ27524582 

Bankovní účet: Fio banka, a.s., Chrudim 

Č.ú.: 2800201934/2010 

Statutární zástupce: Bc. Jan Rodina, MA 

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 2018 neproběhly změny 

 
Správní rada Momo Chrudim, o.p.s.: 

Předseda správní rady: 
Blanka Barešová 
Členové správní rady: 
Milan Barták  
Milan M. Horák 
 
Dozorčí rada: 
Předseda dozorčí rady: 
Vítězslav Kalousek 
Členové dozorčí rady: 
Bohunka Školoudová 
Ivana Verner 
 
Zakladatelé: 
Milan Barták 
Veronika Bartáková 
Miluše Čápová 
Naděžda Janíková 
Kateřina Josífová 
Pavel Lomička 
Karolína Lomičková 
František Sahula 
Vlasta Sahulová       (stav k 31. 12. 2018) 
 



Trocha historie… 
 

Momo Chrudim, o.p.s byla založena na podzim roku 2007. S podporou města 
Chrudim, soukromých sponzorů a společnosti ETS s.r.o. se nám podařilo 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.  

V září 2010 se nám podařilo ve Slatiňanech otevřít soukromou Mateřskou školu 
Děvčátka Momo, jejíž výukový program čerpá z waldorfské pedagogiky.  

V Chrudimi jsme od roku 2010 do 2012 díky podpoře Pardubického kraje a Nadace 
OKD provozovali chráněný obchod a kavárnu.  

Od května 2012 do června 2013 jsme se účastnili Akcelerátoru sociálního podnikání, 
který pořádá Akademie sociálního podnikání při Nadaci Via.  

Od února 2014 nesou naše výrobky značku „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 v Chrudimi. Úprava budovy byla zčásti financována 
prostředky projektu podpořeného v rámci Burzy filantropie.   

Od května 2015 jsme členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR).  
Od podzimu 2015 provozujeme eshop www.plstime.cz. 
Od 2016 figuruje sociálně terapeutická dílna v Krajské síti sociálních služeb.  
Mezi léty 2016 do 2018 byl provoz dílny financován z Operačního programu 

zaměstnanost a to v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji. 
Od počátku poskytování sociální služby podporuje naši činnost Pardubický kraj, 

MPSV a město Chrudim. Naše společnost byla opakovaně dodavatelem v rámci několika 
Individuálních projektů Pardubického kraje. Město Chrudim pravidelně podporuje i další 
naše aktivity: kulturně vzdělávacích program, skupinu pro rodiče a jiné projekty. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Výroba plochého filcu a provázkového 
náhrdelníku Pečení vánočního cukroví 

Plstění podsedáků na kostelní lavice 



O sociálně terapeutické dílně…. 
 

Sociálně terapeutickou dílnu Momo navštěvují lidé 
s mentálním, tělesným a zdravotním postižením. Rozhodli se pro 
změnu své často nezáviděníhodné životní situace. Někteří z našich 
klientů by navzdory svému postižení rádi nalezli pracovní 
uplatnění alespoň na chráněném trhu práce a v tom se jim 
snažíme pomoci.  

Práce a pobyt v dílně klientům kromě smysluplně 
stráveného času a radosti přináší osobnostní rozvoj v bezpečném 
prostředí přátelského kolektivu. Osvojují si základní pracovní 
návyky: dostavit se do zaměstnání včas, případně předem omluvit 
svou nepřítomnost, dodržovat stanovená pravidla, podávat 
přiměřený výkon atd. Dále je u klientů kromě získávání nebo 
udržování kompetencí v péči o vlastní osobu a o domácnost 
(příprava jídla a nápojů, samostatné cestování apod.) patrné také 
narůstající sebevědomí a sebejistota. 

Tyto skutečnosti dovolují klientům spoléhat se více sám na 
sebe, být co nejméně závislí na pomoci okolí a po co nejdelší 
dobu bydlet v domácím prostředí. Mimo jiné to znamená žít déle 
bez potřeby finančně náročnější asistence v pobytové sociální 
službě.  

 
V naší 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. Na 
jejich výrobě se klienti podílí nejvyšší možnou mírou.  

Kromě pracovních povinností se klienti těší z 
měsíčních odměn za odvedenou práci tzv. Výjimečných dnů. 
V tyto dny organizujeme cesty za kulturou a dobrým jídlem 
v Chrudimi a Pardubicích, ale také se věnujeme nácviku 
různých dovedností nebo besedám např. o BOZP, zdravém 
stravování atd. V minulém roce jsme dvakrát uspořádali 
muzikoterapeutické setkání.  

Uživatelé navštěvují dílnu pravidelně podle 
svého přání nejméně 2x týdně. Během roku sociální 
službu využívalo 22 osob. A za loňský rok může dílna 
vykázat 2285 osobodnů, 10 282,5 osobohodin. Dílna 
byla otevřená celkem 242 dní v roce. Přibližně jedna 
třetina klientů bydlí v DSS Slatiňany, třetina uživatelů 
dochází z rodin z Chrudimi a třetina dojíždí z okolních 
obcí. 

 
 

V roce 2018 bylo poskytování sociální služby hrazeno z prostředků Operačního programu 
zaměstnanost v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji 

Nácvik ošetření 
drobného poranění 

Opékání buřtů během 
výjimečného dne 

Aktivní muzikoterapie 

Výjimečný den v Pardubicích  



CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0001283 a to ve výši 1 500 622,60 Kč. MPSV zohlednilo 
navýšení platů v sociální oblasti dotací Pardubického kraje 140 000 Kč. Přímou dotací 
30 000,- Kč provoz sociálně terapeutické dílny podpořilo i město Chrudim. Momo 
Chrudim, o.p.s. vložilo do provozu dílny 19 580,- Kč z vlastních prostředků na uhrazení 
nákladů spojených s Výjimečnými dny. Celkové náklady na provoz služby činili 
1 690 202,60 Kč. 

 
Místo poskytování služby: Palackého třída 200, Chrudim. 
Časový rozsah: po – pá, od 7:30 do 12:00 
Kapacita: 14 (18) osob 
Tel.: 774 930 950 
E-mail: dilna@devcatkomomo.cz 
Manažer sociální služby: Jan Rodina 
Vedoucí dílny: Irena Pavlíčková  
Sociální pracovnice: Marcela Líbalová  
Pracovníci v sociálních službách: Irena Pavlíčková, Marcela Líbalová, Petra Jelínková 
Účetní: Lenka Průšová 
 
  

 
 

 

O přednáškách, besedách a kurzech… 
 

Během roku jsme uspořádali řadu jednorázových akcí a mimo ně se také uskutečnilo 
několik dlouhodobých kurzů (Prožitkové bubnování a Kraniosakrální jóga).  

Nejnavštěvovanější jsou semináře brněnského psychoterapeuta Pavla Veselého. 
Stálicí v programu jsou kurzy automatické kresby Bohunky Školoudové. Naší klasikou 
jsou především kurzy plstění a kurz předení ovčí vlny na kolovratu. Na jaře a na 
podzim se uskutečnily kurzy ručního šití kožených barefootových bot (baleríny a 
mokasíny) pod vedením Bohumily Brůnové. Celkem se 21 jednorázových akcí 
zúčastnilo minimálně 86 lidí.  

V únoru začal kurz bubnování vedený muzikoterapeutem Pavlem Jasanským a po 
letních prázdninách se zformovaly další dvě skupiny (začátečníci a mírně pokročilí). 
V uběhlém roce probíhaly kurzy tzv. kraniosakrální jógy pod vedením certifikovaných 
lektorek jógy Marcely Líbalové a Petry Jelínkové. Průměrná návštěvnost 
dlouhodobých kurzů byla 11 lidí na 22 bubnování a 7 osob na 21 lekcí jógy.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

Pořádání kurzů a seminářů bylo umožněno díky finančním prostředkům Kulturní dotace 
ve výši 7 000,- Kč od města Chrudim. Momo Chrudim, o.p.s. přispělo 3000,- Kč. 

 

Prožitkové bubnování Šití barefootových bot 



O prodeji výrobků dílny…. 
 

Jako každý rok jsme výrobky dílny a potřeby pro plstění nabízeli v našem 
obchůdku, na 11 trzích a jarmarcích v okolí např. na Veselém kopci, v Pardubicích, 
v Heřmanově Městci. Naše výrobky jsou k dostání i na našem eshopu – plstime.cz a také 
na Fler.cz. Výrobky též prodáváme v komisích po celém Česku. 
 Výrobky dílny nesou označení „Železné hory regionální produkt“. 
Dílna je jednou ze zastávek „Formanské stezky“ spojující několik výrobců 
regionálních produktů. Naše výrobky tak kromě propagace naší činnosti 
zviditelňují i celý region. 

 
Prodej výrobků na Dni Země v Chrudimi 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
Za výrobky dílny a pomůcky pro plstění jsme za rok 2018 utržili celkem 330 000,- Kč. 
Převážná část peněz pokryla náklady spojené se zabezpečením výroby a prodeje výrobků.  
19 580,- Kč jsme zaplatili za občerstvení v rámci Výjimečných dnů. Hospodářský výsledek 
– zisk za 2018 je cca 56 500,- Kč. Tyto prostředky budou použity hlavně k nákupu dalšího 
materiálu a budování finanční rezervy. 
 

 
O semínkovně  
 
Semínkovna je místo, kde zahradníci mohou 
mezi sebou bezplatně sdílet osivo ze svých 
zahrádek. Osivo by mělo být výhradně v bio 
kvalitě, tedy nemořené, z chemicky 
neošetřených rostlin a ne z tzv. F1 hybridních 
rostlin. Celkem se na výměně semínek podílelo přibližně 20 osob a organizací. K dispozici 
jsou semínka květin, bylin, koření, luštěnin, dýní a zelenin např. rajčat, okurek. 

 



Organizační struktura (stav k 31. 12. 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Zakladatelé 

Správní rada 

Ředitel o.p.s./ 
manažer sociální 

služby 0,75 

Mš Děvčátka Momo 

Vedoucí sociálně terapeutické 
dílny/zástupce ředitele 0,25 

Účetní, DPP IT specialista, DPP 

Sociální 
pracovnice, 0,75 

Pracovnice v sociálních 
službách, 1x0,75, 

1x0,6875 a 1x0,125 Uklízečka, DPP 
 

Dozorčí rada 



 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU – 2018 
 

Ozn. Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A NÁKLADY 1    

I. Spotřebované nákupy a služby celkem 2 329 564,60 194 666,86 524231,46 

II. 
Změna stavu zásob vlastní činnosti a 
aktivace 9 0 4 448,30 4 448,30 

III. Osobní náklady celkem 13 1 356 409 54 104 1 410 513 

 z toho plat ředitele hrubá mzda  231 884 25 010 256 894 

IV. Daně a poplatky celkem 19 0 300 300 

V. Ostatní náklady celkem 21 4 229 26 805,94 31 034,94 

VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
 rezerv a opravných položek 29 0 0 0 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 35 0 0 0 

VIII. Daň z příjmů celkem 37 0 0 0 

  Náklady celkem 39 1 690 202,60 280 325,10 1 970 527,70 

B VÝNOSY 40    

I. Provozní dotace celkem 41 1 690 202,6 7 000 1 697 202, 

II. Přijaté příspěvky celkem 43 0 10 000 10 000 

III. Tržba za vlastní výkony a zboží celkem 47 0 317 370,80 317 370,80 

IV. Ostatní výnosy celkem 48 0 730,29  730,29 

V. 
Tržby z prodeje majetku,  zúčtování 
rezerv a opravných položek celkem 55 0 1 722 1 722 

  Výnosy celkem 61 1 690 202,60 336 823,09 2 027 025,69 

C Výsledek hospodaření před zdaněním 62 0 56 497,99 56 497,99 

D Výsledek hospodaření po  zdanění 63 0 56 497,99 56 497,99 

 

Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka ve složení: 
rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k daňovému přiznání je přílohou výroční zprávy, 
která je zveřejněna ve sbírce listin vedené příslušným rejstříkovým soudem a také na 
stránkách společnosti www.devcatkomomo.cz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



Činnost sociálně terapeutické dílny byla v roce 2018 podpořena: 
 

  
 

prostředky Operačního programu zaměstnanost v rámci projektu Rozvoj 
sociálních služeb v Pardubickém kraji CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0001283 a to 

ve výši 1 500 622,60-,- Kč 
 

MPSV via PK částkou 140 000,- Kč 
 
 
 
 
 

městem Chrudim částkou 30 000,- Kč. 
 
 

 

Konání kulturně vzdělávacích akcí podpořilo město Chrudim 
částkami 7 000,- Kč. 

   

 

 

Na společensky prospěšné aktivity společnosti přispěli: 

Agentura VS s.r.o., finančním darem 10 000,- Kč 
 

Dobrovolnickou prací nás podpořili: 
Dalibor Stránský, Kateřina Rodinová a další. 

 
 

Všem, co nás podporují a pomáhají nám, upřímně 

děkujeme. 
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