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

• Sociálně terapeutická dílna Momo pro mentálně a zdravotně postižené
dospělé v Chrudimi a Slatiňanech

• Chráněný obchod a kavárna v Chrudimi

• Kurzy pro školy a veřejnost – Tvoření s ovčí vlnou

• Mateřská škola Děvčátka Momo ve Slatiňanech

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 tohle dokáže 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.

Snažíme se, aby náš čas
sídlil v našem srdci,

prože čas je živ.



Spolná vize zakladatelů

MOMO
ChRUDiM, o. P. S.Společnost vytvářející prostor

• Prostor pro řemeslnou a uměleckou práci s přírodním materiálem.

• Prostor, kde mohou najít své místo a pracovní uplatnění lidé
s mentálním 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.

• 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.

Cíle spolnosti





Slovo ředitele
Momo má za sebou další rok a to je pří-
ležitost ohlédnout se zpátky.
Zároveň je těch let za námi už několik,
a tak je možné se zamyslet i nad větším
celkem. Když bylo Momo mladé, bylo plné
nadšení, spontánnosti, důvěry... Prostě
bylo mladé, zkoušelo nové věci a pořád
něco vznikalo.
Nevím, jak rychle stárnou organizace,
ale zdá se mi, že rok 2011 byl první,
kdy se na Momo dalo pozorovat, že v ně-
čem zestárlo. Je to první rok, kdy nevznikl
žádný nový projekt, první rok, kdy jsme si
uvědomili, že ne všechny naše aktivity
budou dlouhodobě udržitelné. Postupně
jsme získali cenné zkušenosti z oblasti
kurzů a volnočasových aktivit, ale museli
jsem tuto oblast ke konci roku postupně
utlumit. Nepodařilo se nám také dosáh-
nout ekonomické soběstačnosti kavárny
a její budoucnost je nadále nejistá. Právě
tyto zkušenosti nás ale vedly k zamyšlení
se nad jádrem naší činnosti, donutily nás
soustředit se na udržitelnou budoucnost
našeho hlavního cíle, který je dávat práci
lidem s postižením. Pokud něco nového
vzniklo, tak to bylo definitivní pochopení,
že v plnění tohoto cíle nemůžeme spolé-
hat jen na oblast sociálních služeb a její
nejisté financování, ale že se musíme za-

měřit i na ekonomickou udržitelnost sa-
motné výrobní činnosti dílny a směřovat
k sociálnímu podniku.

Co bude dál?
Momo svým názvem odkazuje k silnému
obrazu lidství, které si lze uchovat i přes
podbízivý tlak doby. Poselství příběhu
o děvčátku Momo je mimojiné v tom,
že nezáleží tolik na tom, co děláte, ale spí-
še na tom, jak to děláte. Pokud by se nám
podařilo, ať už budeme dělat cokoliv,
dělat to v duchu hesla "čas je život" a ne
„čas jsou peníze“, bude to dobře. A to ne
proto, že by peníze do života nepatřily,
právě naopak, peníze do života patří a bez
nich tu Momo jako obecně prospěšná
společnost v Chrudimi nebude, peníze
patří do života, ale život nepatří do pe-
něz, nemá se jim podřizovat, protože pak
by tu Momo Chrudim, o.p.s. sice bylo,
ale už by nemělo smysl.

Pavel Lomička

Momo má za sebou další rok a to je pří-
ležitost ohlédnout se zpátky.
Zároveň je těch let za námi už několik,
a tak je možné se zamyslet i nad větším
celkem. Když bylo Momo mladé, bylo plné
nadšení, spontánnosti, důvěry... Prostě
bylo mladé, zkoušelo nové věci a pořád
něco vznikalo.
Nevím, jak rychle stárnou organizace,
ale zdá se mi, že rok 2011 byl první,
kdy se na Momo dalo pozorovat, že v ně-
čem zestárlo. Je to první rok, kdy nevznikl
žádný nový projekt, první rok, kdy jsme si
uvědomili, že ne všechny naše aktivity
budou dlouhodobě udržitelné. Postupně
jsme získali cenné zkušenosti z oblasti
kurzů a volnočasových aktivit, ale museli
jsem tuto oblast ke konci roku postupně
utlumit. Nepodařilo se nám také dosáh-
nout ekonomické soběstačnosti kavárny
a její budoucnost je nadále nejistá. Právě
tyto zkušenosti nás ale vedly k zamyšlení
se nad jádrem naší činnosti, donutily nás
soustředit se na udržitelnou budoucnost
našeho hlavního cíle, který je dávat práci
lidem s postižením. Pokud něco nového
vzniklo, tak to bylo definitivní pochopení,
že v plnění tohoto cíle nemůžeme spolé-
hat jen na oblast sociálních služeb a její
nejisté financování, ale že se musíme za-

měřit i na ekonomickou udržitelnost sa-
motné výrobní činnosti dílny a směřovat
k sociálnímu podniku.

Co bude dál?
Momo svým názvem odkazuje k silnému
obrazu lidství, které si lze uchovat i přes
podbízivý tlak doby. Poselství příběhu
o děvčátku Momo je mimojiné v tom,
že nezáleží tolik na tom, co děláte, ale spí-
še na tom, jak to děláte. Pokud by se nám
podařilo, ať už budeme dělat cokoliv,
dělat to v duchu hesla "čas je život" a ne
„čas jsou peníze“, bude to dobře. A to ne
proto, že by peníze do života nepatřily,
právě naopak, peníze do života patří a bez
nich tu Momo jako obecně prospěšná
společnost v Chrudimi nebude, peníze
patří do života, ale život nepatří do pe-
něz, nemá se jim podřizovat, protože pak
by tu Momo Chrudim, o.p.s. sice bylo,
ale už by nemělo smysl.

Pavel Lomička

Slovo ředitele



Základní údaje spolnosti *

MOMO
ChRUDiM, o. P. S.

Správní rada
Věra Pinkasová
předsedkyně správní rady

Milan Barták
Petr Budil
Miluše Čápová
Milan M. horák
Alice Kuklová

Dozorčí rada
Vladimír Lechnýř
Petr Kuneš
Aneta Almašiová

Zakladatelé
Milan Barták
Veronika Bartáková
Miluše Čápová
Naděžda Janíková
Kateřina Josífová
Pavel Lomička
Karolína Lomičková
František Sahula
Vlasta Sahulová

Název: Momo Chrudim, o.p.s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Sídlo: Čs. armády 213, 537 01 Chrudim
Tel.: 777 930 950, E-mail: info@devcatkomomo.cz
URL: www.devcatkomomo.cz
iČ: 27524582, DiČ: CZ27524582
Bankovní účet: Poštovní spořitelna Chrudim,
č. ú.: 225141939/0300
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Lomička,
ředitel společnosti
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 základací listině: Dohoda o úpravě společného
rozhodování zakladatelů tak, že rozhoduje 2/3
většina. Doplnění cíle Práce s mládeží. Rozvoj
předškolní, školní a mimoškolní pedagogiky.
Změna doplňkové činnosti na: Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona, hostinská činnost
Změna počtu členů správní rady ze 3 na 6.
Úprava orgánů o.p.s. a jejich pravomocí v souladu
s novelou zákona o o.p.s.
Úprava způsobu jednání jménem společnosti
v souladu s novelou zákona o o.p.s.

* (stav k 31. 12. 2011)
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Organizační struktura
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Historie
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 společ-
nou vizí zřízení sociálně terapeu-
tické dílny, ve které by mohli pra-
covat 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, sou-
kromých sponzorů a společnosti
ETS s.r.o., která nám výhodně pro-
najala prostory, se nám podařilo
během prvního čtvrtletí roku 2008
připravit a vybavit prostory dílny.
V květnu 2008 jsme pak od Pardu-
bického Kraje získali registraci po-
skytovatele sociální služby sociálně
terapeutická dílna.
Od roku 2009 jsme podporováni
Pardubickým krajem, Městem Chru-
dim a Úřadem práce v Chrudimi.

Od roku 2010 jsme dodavatelem In-
dividuálního projektu Pardubického
kraje na sociální služby z Evropské-
ho strukturálního fondu Operační
program lidské zdroje a zaměstna-
nost. V provozu jsou pro naše uživa-
tele dvě dílny – v Chrudimi a ve Sla-
tiňanech.
V září 2010 se nám podařilo ve Sla-
tiňanech otevřít soukromou Mateř-
skou školu Děvčátka Momo, jejíž
výukový program čerpá z waldorf-
ské pedagogiky. V Chrudimi pak
díky podpoře Pardubického kraje
mohl vzniknout projekt chráněného
obchodu a kavárny. V roce 2011
obdržela Duhová kavárna na provoz
grant Nadace OKD.
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Sociálně terapeutická dílna
Veřejný závazek

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 sociální začlenění našim uživatelům 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 posti-
žením a se zdravotním postižením s možností dopravy do zařízení.

Sociálně terapeutická dílna funguje od roku 2008, od ledna 2010 poskytuje sociální
službu jako dodavatel individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby
v Chrudimi a Slatiňanech. Služba bude díky podpoře z tohoto projektu poskytována našim
uživatelům i v roce 2012.



Karel Přikryl
Já se jmenuju Karel Přikryl ze Slati-
ňan. Dělám prostírky. V Momo se
mi líbí. Rád zapaluju svíčku. Rád
taky jezdím do Rytmusu. Dívám se
na televizi, poslouchám písničky
na kazeťáku. Pracuju na oddělení
ve Slatiňanech.

Marika Vavrušková
Jmenuji se Marika. Do dílny ve Sla-
tiňanech docházím od dubna 2010.
Do práce chodím moc ráda. Líbí se
mi, že mě do práce pěkně oblečou.
Ráda nosím oblečení bílé barvy.
Vždycky se těším na přestávku na
kafíčko. Ráda vyrábím kytičky a také
navlékám korálky. Jsem moc ráda,
když můžu jet někam z domova
se svou osobní asistentkou, třeba
do cukrárny.
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Jiří Soukup
Bydlím v Medlešicích. umím tuli-
pány, filcy a ty kuličky. A umím ještě
filcovat. Potom umím ty vejce. Jde
mi to rychle. Umím malovat a při-
pravovat filc. Chodím třikrát týdně
pracovat. Chci to dotáhnout ještě
dál.

Petra Nováková
Jmenuji se Petra. Ráno jdem se při-
vítat, potom jdu cupovat, po cupo-
vání připravíme stoly na svačinu.
Až skončí svačina, uklidíme stoly.
Jana mě naučila kuličky. Na kulič-
kách jsem hvězda. Pavel je profík
na filc. Do Momo chodím ráda. Chci
se naučit nový výrobky.

příběhy našich uživatelů
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INFORMACE O PROJEKTU
Sociálně terapeutická dílna ve svém čtvrtém roce fungo-
vání rozšířila časový rozsah poskytování sociální služby
na pět dní v týdnu: pondělí - pátek od 8.00 do 12.00. Roz-
šířila se i kapacita služby, přibyli 3 uživatelé služby přímo
z rodin.
V roce 2011 jsme zaznamenali změny v celkovém chodu
dílny. Někteří uživatelé u nás už pracují 3 roky, filcování
jim jde, jsou samostatnější a soběstačnější a učí to nově
příchozí. V tomto roce lze vysledovat u mnohých uživatelů
menší závislost na pracovníkovi a posun k větší samo-
statnosti. Za každým výrobkem je práce některého z uži-
vatelů. Každý dělá na výrobku takovou část, která mu
jde, u které je užitečný.
Uživatelé navštěvují dílnu pravidelně dle svých individuál-
ních plánů, nejméně 1x týdně, většina 5x týdně.
V dílně v Chrudimi jsme v roce 2011 začali využívat pro-
stor Duhové kavárny ke společným svačinám, individuál-
nímu plánování a příležitostné výrobě. Mezi činnosti dílny
jsme přidali možnost naučit se uklízet jako trénink na mož-
né zaměstnání. V dílně ve Slatiňanech proběhla během
letních prázdnin rekonstrukce podlahy.

STATISTICKý PŘEhLED VyUžITí KAPACITy
SLUžBy V ROCE 2011

ZáVAZNé UKAZATELE
Počet osobodnů, ke kterým jsme se zavázali
v roce 2011: 1 500.

NAŠE VýROBKy
V roce 2011 jsme se soustředili také na zkvalitňování
výroby. Vyrábíme pevnější a trvanlivější filc. Vylepšili jsme
výrobu obalů na knihy, které jsou šité a dají se znovu
použít. Zlepšili jsme výrobu tulipánů. Zúžili jsme nabídku
výrobků, ale některé jsme nově vyrábět začali, např. brože
a přívěšky na klíče z kuliček. A především jsme vyvinuli
efektivnější a propracovanější barvení vlny a nabídli větší
škálu odstínů.

Místo poskytování služby v roce 2011:
Chrudim, Čs. Armády 213
Slatiňany, Vrchlického 168
Vedoucí dílny: Jarmila Lamačová
Tel.: 777 930 950
E-mail: dilna@devcatkomomo.cz
Časový rozsah: po – pá od 8 do 12 hodin
Denní kapacita: 14 uživatelů
Počet uživatelů dílna Chrudim: 12
Počet uživatelů dílna Slatiňany: 7

LIDé
Pavel Lomička, Jarmila Lamačová, Karolína Lomičková,
Jan Rodina, irena Pavlíčková, Eliška Moučková, Ludmila
Valášková, Barbora Pecinová, Jana Kalužíková, Tamara
Rain
Externí pracovníci: Vlasta Sahulová, Veronika Částková,
Kateřina Doucková, Lenka Průšová
Dobrovolníci: Šárka Šárová, Kateřina Doucková, Simona
Šafaříková, Lenka Dušková

měsíc počet počet počet
osob dnů osobodnů

Leden 16 17 185
Únor 16 16 138
Březen 16 20 227
Duben 16 13 156
Květen 16 18 202
Červen 16 16 164
Červenec 16 8 55
Srpen 0 0 0
Září 16 21 190
Říjen 16 20 204
Listopad 19 16 222
Prosinec 18 12 136
Celkem 1 879

Sociálně terapeutická dílna
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PRO ŠKOLy, ŠKOLKy A NEZISKOVKy
Na začátku roku jsme přijali 2 pracovnice, které se vě-
novaly kurzům pro školy, školky, veřejnost a zároveň
vedly kroužky práce s ovčí vlnou v Chrudimi a ve Slatiňa-
nech. Jednalo se o celkem tři kroužky 1x týdně. Ve Slati-
ňanech byl 1 kroužek s 8 dětmi ve věku 4-7 let a se dvě-
ma rodiči. V Chrudimi byly 2 kroužky, každý se 7 dětmi
ve věku 6-12 let.
Vytvořili jsme nový propagační materiál pro školy a školky
a rozeslali nabídku do cca 200 škol a školek v okruhu
30 km. Kurzy plstění jsme nabídli také vybraným středním
školám, dětským domovům, pedagogům a neziskovým
organizacím.
od ledna do června proběhlo celkem 21 kurzů v mateřských
a základních školách, 1 kurz na střední škole a 2 kurzy
v neziskových sdruženích. Celkem se kurzů zúčastnilo 500
dětí a dospělých. od září do prosince proběhlo 16 kurzů,
kterých se zúčastnilo 263 dětí a studentů.
Po celý rok jsme 1x měsíčně pořádali kurzy plstění pro ve-
řejnost. V lednu až červnu jsme nabídli 6 kurzů, z nichž se
uskutečnili 3 a účastnilo se dohromady 18 lidí. od září
do prosince jsme zrealizovali taktéž tři kurzy plstění,
kterých se účastnilo 19 zájemců. Kladný ohlas měly
všechny kurzy. Mezi ty nejúspěšnější patřily: Šperky
z ovčí vlny, Taštičky z ovčí vlny a Prostírání s podzimním
či vánočním motivem.
Bude-li zájem ze strany škol a veřejnosti, budeme nabí-
zet kurzy plstění i nadále.

MIMOŘáDNé AKCE
Zúčastnili jsme se také akcí, které pořádalo Město Chru-
dim. Na oslavách Dne Země vznikl společnou prací dílny
Momo, dětí a veřejnosti vlněný Strom přání. Filcování
za účasti kolemjdoucích se uskutečnilo přímo na Resse-
lově náměstí a Strom přání je nyní součástí umělecké
výzdoby Duhové kavárny.
Další velkou akcí, které jsme se zúčastnili, byly červnové
oslavy otevření Klášterních zahrad v Chrudimi. Tam jsme
filcovali velký koberec, opět za přispění veřejnosti.
Podobným způsobem jako Strom přání vznikl Švest-
kový strom na podzimní akci pro veřejnost ve Středisku
ekologické výchovy Sluňákov, který je vystaven v tomto
středisku v olomouci. oba stromy výtvarně navrhla chru-
dimská výtvarnice Tamara Rain, která se rovněž podílela
na jejich výrobě.

LIDé
Tamara Rain, Jana Peřinová

PRODEJNí AKCE A JARMARKy
Po celý rok jsme se zúčastňovali prodejních akcí. Poda-
řilo se nám zařadit do našeho prodejního kalendáře i jar-
marky ve skanzenu Veselý kopec, brněnský veletrh
Medikal a Ekologické dny Sluňákov, jarmark Střediska
ekologické výchovy v olomouci. Mezi úspěšné akce
patří také řemeslné velikonoční a vánoční jarmarky
waldorfských škol v Praze a Semilech, vánoční jarmark
obce křesťanů v Praze a městský jarmark Smetanova

Litomyšl. Prodávali jsme výrobky dílny na Biojarmarku
v Chrudimi, kde se zapojili i naši uživatelé.
Dostali jsme pozvání na Den Země pořádaný Městem
Chrudim, místní Agendou 21.
Podařilo se nám také rozšířit komisní prodej našich vý-
robků. Zboží jsme nabídli obchodu Sofie v olomouci,
do Bio-naturálku v Chrudimi, do Eliášova obchodu v Praze
a také na e-shopech Dobroděj a Sofie.

Kurzy a kroužky plstění



INFORMACE O PROJEKTU
Duhová kavárna a obchod fungují od roku 2010, kdy pro-
jekt podpořil Pardubický kraj částkou 100 000 Kč. Byla
vytvořena 2 pracovní místa pro osoby se zdravotním
znevýhodněním, které byly dlouhodobě v evidenci úřadu
práce. S podporou úřadu práce pracovaly v ka-
várně dvě zaměstnankyně po dobu 1 roku.
V roce 2011 již Pardubický kraj projekt
finančně nepodpořil. Duhovou kavárnu
i obchod jsme chtěli zachovat a nadále
zaměstnávat znevýhodněné osoby,
proto jsme hledali další zdroje. Vy-
pracovali jsme žádost pro grantové
řízení Nadace oKD. S projektem
jsme uspěli a obdrželi jsme částku
ve výši 220 000 korun.
Tým kavárny se rozšířil a tvoří jej:
vedoucí kavárny a projektu, dvě osoby se
znevýhodněním na chráněných pracovních
místech, které jsme vybrali ve spolupráci
s agenturou podporovaného zaměstnávání Ryt-
mus Chrudim, o.p.s., dále jedna osoba na pozici obsluha
v kavárně na odpolední směny a odpovědná osoba za po-
skytování hostinské činnosti.
Po celý rok jsme v Duhové kavárně pořádali kulturní akce,
z nichž některé byly orientovány na širokou veřejnost,
jiné byly zaměřeny alternativně. od ledna do června
jsme nabídli 22 akcí – jednalo se o přednášky, semináře,
cestovatelské besedy. Úspěšné byly zejména kurzy
automatické kresby, vyprávění o cestování (Nepál,
Bhútán, Švédsko a Gruzie), přednáška a týdenní se-
minář mongolské léčitelky Gany.
od září do prosince jsme nabídli 23 akcí. Nově jsme
do programu zařadili promítání filmů s ekologickou
tematikou, výstavy a rukodělné večery. Vysokou návštěv-
nost měly výstavy obrazů „Miluji tulipány…“, výstava
obrazů Domova sociálních služeb Slatiňany a výstava
vlněných gobelínů Art of creation. Úspěch měla před-
náška o karmě, kurzy automatické kresby, kurz Tvoření
s fimo hmotou i promítání o Pákistánu a Srí Lance.
Věnovali jsme se zatraktivnění interiéru kavárny (výmalba,
nové police, knihovnička, tabule, koberce...), rozšíření
a zkvalitnění sortimentu. Nově jsme zavedli fair trade
kávu PURo a fair trade cukrovinky a rozšířili jsme na-
bídku nápojů z kávy.

PROPAgACE A PUBLICITA
Duhovou kavárnu jsme se snažili propagovat: vytvořili
jsme nové propagační materiály – velké plakáty, které
jsme umístili ke vchodu do kavárny, na vývěsní štít domu,

na sloupy veřejného osvětlení v okolí kavárny, na ná-
draží ČD i ČSAD. Kavárna byla zaregistro-

vána na webové portály pro vyhledávání
firem a úzce jsme spolupracovali i s in-

formačními centry v Chrudimi a ve
Slatiňanech (výlep plakátů, umisťo-
vání akcí na webové stránky). Ve-
řejnost se o našem programu do-
zvídala také z našich letáků, které
byly distribuovány na mnoha mís-
tech ve městě, dále byl pravidelně
rozesílán měsíční přehled kavárny

na náš seznam kontaktů, programy
jsme umisťovaly na naše webové

stránky a Facebook, na portál www.
chrudimka.cz a do Chrudimského deníku.

Článek s pozvánkou do kavárny byl otištěn
v Chrudimském zpravodaji, v infolistu KoaliceNevládek-
Pardubicka a v ozvěnách Slatiňan.

ZáVěREM
V roce 2011 jsme udrželi 2 pracovní místa pro osoby se
zdravotním znevýhodněním. Zatraktivnili jsme prostředí
kavárny i její sortiment. Rozšířili jsme nabídku akcí pro ve-
řejnost, zlepšili propagaci. Návštěvnost ve 2. pololetí
vzrostla, přesto to nestačilo na ekonomickou udržitel-
nost kavárny. Podpora Nadace oKD bude trvat i v 1. půli
roku 2012, pak však bude nutné pro udržitelný provoz
kavárny zajistit další finanční podporu (např. z grantů Par-
dubického kraje, Města Chrudim či nadací).

LIDé
Jana Peřinová, Jitka Pospíšilová, Dagmar Mi`ová, Lucie
hadravová, Lucie Secká, Michaela Dušková, Renata
Finková Mániková, Veronika Částková

Duhová kavárna a obchod







Mateřská škola Děvčátka Momo
Momo Chrudim, o.p.s. je zřizovatelem soukromé Mateřské školy Děvčátka
Momo ve Slatiňanech, která 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:
• potřeba životní jistoty
• potřeba vlastní společenské hodnoty
• potřeba smysluplného světa
• potřeba náležitého přísunu podnětů zvenčí
• potřeba otevřené budoucnosti.

Chceme vytvořit prostor, ve kterém budou děti prožívat své dětství,
svou hru a své poznávání světa ze sebe, z vlastní iniciativy a zážitků.
Chceme zapojovat všechny smysly a co nejvíce podněcovat vůli skrze
aktivní a tvořivou činnost v kontaktu s přírodou i živou kulturou.

Na čem nám záleží:
• Volná hra, která podporuje aktivitu a tvořivost
• Podnětné a kvalitní hračky z přírodních materiálů
• Pestré a zdravé stravování, včetně biopotravin
• Živá řeč, hudba a zpěv
• Respekt k individuálnímu vývoji dítěte.

KONTAKT: MŠ Děvčátka Momo, Vrchlického 168, 538 21 Slatiňany
e-mail: skolka@devcatkomomo.cz, telefon: 774 709 311, iČ: 71341145
ředitelka: Karolína Lomičková.

Školka je samostatným právním subjektem se svým vlastním hospodařením.



ZPRáVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011
V roce 2011 pokračovala školka ve svém provozu druhou
polovinou prvního školního roku. Počet dětí se postupně
zvyšoval, takže od března navštěvovalo školku stabilně
20 dětí, tedy plná kapacita, a tento počet již zůstal.

Jak probíhal náš rok
V únoru, březnu a dubnu jsme nabídli 3 dny otevřených
dveří. Veřejnost měla možnost si prohlédnout školku,
seznámit se s naší pedagogickou nabídkou,
vyzkoušet hru s hračkami, které jsou vý-
hradně z přírodních materiálů. Děti
čekalo kreslení, bločky ze včelího
vosku, loutková pohádka, hraní
a zpívání. Vyšel o nás článek
v Chrudimském deníku.

Vynášení Morany
Samotné akci předchá-
zely velké přípravy. Děti
se učily jarní písničky
a tancovaly. Ze slámy
jsme vytvořili Moranu,
strojili ji a zdobili pent-
lemi. Společně jsme pak
Moranu za zpěvu hodili
z mostu do řeky a dlouho
se dívali, jak mizí v dálce.
Slavnosti se účastnili také ro-
diče dětí.

Zápis do MŠ
V dubnu proběhl zápis dětí na školní rok
2011/2012.

V červnu jsme ve spolupráci s rodiči připravili pro děti
Jánskou slavnost. Na zahradě rodiče připravili řadu
vlastnoručně vyrobených atrakcí: chůze po chůdách,
lovení rybek, chůze po dřevěných lávkách, házení na cíl
atd. Mnohé z vyrobených věcí nám stále slouží.

Konec školního roku patřil závěrečné slavnosti a rozlou-
čení s dvěma předškoláky. Jeden z nich odcházel do ZŠ
Slatiňany, jeden do ZŠ Waldorfská Pardubice.

Provoz školky pokračoval také v červenci, kdy jsme mohli
přibrat na krátkou dobu další 3 děti ze Slatiňan.
V září jsme zahájili druhý rok provozu s plnou kapacitou
20 dětí ve věku od 2 do 6 let.

hned v září jsme se všichni sešli u stolu přeplněného dary
přírody z našich zahrad. Společně jsme za ně poděkovali
a s chutí ještě dlouho všechna ta jablíčka, hrušky, švestky

a ořechy jedli. i když nám ten den počasí nepřá-
lo, dětem to nezkazilo obrovskou radost

z ohýnku a pečených brambor.

Listopad je vždy ve znamení
lampionové Martinské slav-

nosti. S dětmi jsme chystali
lampióny, pekli martinské
rohlíčky a jednoho listo-
padového večera jsme
se po loutkové pohádce
vypravili po světýlkách
do parku, abychom tam
při zpěvu písniček po-
svítili všem skřítkům, ví-

lám, myškám a jiným zví-
řátkům, aby se jim dobře

dařilo.

Rok rychle uběhl a my jsme
se začali chystat na Vánoce.

Adventní čas jsme zahájili slavností
nazvanou Adventní spirála. Kromě toho

jsme v adventu pekli a zpívali. hráli jsme
hru o Marii a Josefovi a těsně před Vánoci jsme si

ve třídě vyzdobili vánoční stromeček.

Rádi bychom v nadcházejícím roce v rytmu slavností
pokračovali. Dávají dětem radost a s jistotou je provázejí
celým rokem.

Mgr. Karolína Lomičková
ředitelka

Mateřská škola Děvčátka Momo



Finanční zpráva
za rok 2011ROZVAhA VE ZJEDNODUŠENéM ROZSAhU 2011

AKTIVA Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
účetního období účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0

i. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

ii. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 89 374,80 159 678,80

iii. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

iV. oprávky k dlouhodobému majetku celkem -89 374,80 -159 678,80

B. Krátkodobý majetek celkem 0,00 1 051 793,69

i. Zásoby celkem 70 000,00 49 095,90

ii. Pohledávky celkem 858 013,55 780 319,90

iii. Krátkodobý finanční majetek celkem 275 509,74 222 377,89

iV. Jiná aktiva celkem 0 0

AKTIVA CELKEM 1 203 523,29 1 051 793,69

PASIVA Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
účetního období účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 272 358,49 300 262,81

i. Jmění celkem 2 769,11 2 769,11

ii. Výsledek hospodaření celkem 157 108,85 269 589,38

iii. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 112 480,53 27 904,32

B. Cizí zdroje celkem 931 164,80 751 530,88

i. Rezervy celkem 0 0

ii. Dlouhodobé závazky celkem 294 958,00 88 601,48

iii. Krátkodobé závazky celkem 636 206,80 662 929,40

iV. Jiná pasiva celkem 0 0

PASIVA CELKEM 1 203 523,29 1 051 793,69

MOMO
ChRUDiM, o. P. S.



MOMO
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VýKAZ ZISKU A ZTRáTy V ZJEDNODUŠENéM ROZSAhU 2011

A. NáKLADy Činnost Činnost
hlavní celkem

i. Spotřebované nákupy celkem 456 461,60 456 461,60

ii. Služby celkem 275 607,00 275 607,00

iii. osobní náklady celkem 1 570 963,00 1 570 963,00

z toho mzda ředitele 163 378,00 163 378,00

iV. Daně a poplatky celkem 200,00 200,00

V. ostatní náklady celkem 42 730,48 42 730,48

Vi. odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. položek celkem 0 0

Vii. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0

Viii. Daň z příjmů celkem 0 0

NáKLADy CELKEM 2 345 962,08 2 345 962,08

B. VýNOSy Činnost Činnost
hlavní celkem

i. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 324 917,00 324 917,00

ii. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0

iii. Aktivace celkem 0 0

iV. ostatní výnosy celkem 494,15 494,15

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek celkem 5 020,00 5 020,00

Vi. Přijaté příspěvky celkem 122 000,00 122 000,00

Vii. Provozní dotace celkem 1 921 435,25 1 921 435,25

VýNOSy CELKEM 2 373 866,40 2 373 866,40

VÝSLEDEK hoSPoDAŘENÍ Činnost Činnost
hlavní celkem

C. VýSLEDEK hOSPODAŘENí PŘED ZDANěNíM 27 904,32 27 904,32

D. VýSLEDEK hOSPODAŘENí PO ZDANěNí 27 904,32 27 904,32

V roce 2011 se hospodářská činnost nevykazovala.



MOMO
ChRUDiM, o. P. S.

PROVOZNí ZDROJE FINANCOVáNí

A. Tržby za vlastní výrobky 210 146,00

i. Tržby za vlastní výrobky 210 146,00

B. Tržby z prodeje služeb 114 771,00

i. Tržby z prodeje služeb 7 753,00

ii. Tržby za krátkodobé kurzy 52 089,00

iii. Tržby vstupné akce 1 860,00

iV. Tržby stravné, kavárna 47 469,00

V. Tržby pronájem kavárny 5 600,00

C. Tržby za vlastní výkony a za zboží 324 917,00

D. Úroky 44,15

E. Jiné ostatní výnosy 450,00

F. Tržby z prodeje materiálu 5 020,00

g. Přijaté příspěvky (dary) 122 000,00

i. Přijaté příspěvky (dary) 12 000,00

ii. Přijaté příspěvky (dary) – Nadace oKD 110 000,00

h. Přijaté příspěvky 122 000,00

Ch. Provozní dotace 1 921 435,25

i. Provozní dotace – ÚP CR 337 897,00

ii. individuální projekt Pardubického kraje 1 551 538,25

iii. Grant – Chrudim 30 000,00

iV. Grant – Slatiňany 2 000,00

CELKEM 2 373 866,40

OSTATNí INFORMACE (dle § 21, odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví):
a) od rozvahového dne do data vyhotovení výroční zprávy nenastaly žádné významné skutečnosti
b) účetní jednotka nemá aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
c) v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích se společnost řídí dle právních předpisů platných v ČR
d) účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí
e) odměna správní a dozorčí rady: 0 Kč, odměna ředitele o.p.s – viz výkaz výše.

Přílohou výroční zprávy Momo Chrudim, o.p.s. je také účetní závěrka v plném rozsahu (včetně přílohy daňového přiznání),
která je k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti: http://www.devcatkomomo.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/
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Výroční zpráva momo Chrudim, o.p.s. vydána 29. 6. 2012,
sestavila petra Klasovitá



Činnost sociálně terapeutické dílny v roce 2011 probíhala za podpory
Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby:

dále nás významně podpořily Úřady práce v Chrudimi a pardubicích formou dotací
na veřejně prospěšná a společensky účelná pracovní místa.

Kavárna byla v roce 2011 podpořena grantem nadace oKd
a čerpala také podporu z grantu města Chrudim.

Naši činnost ve slatiňanech podpořilo finančně město slatiňany.

dále děkujeme:
Adrián Czernik – finanční dar Katka a Jan Josífovi – grafické práce Zbyněk Štěpánek – tisk

a dobrovolníkům z jarmarků a dílny

dobrovolnickou prací nás podpořili:
Šárka Šárová, Kateřina doucková, Lenka dušková, simona Šafaříková a další.

Všem upřímně děkujeme.

Mateřskou školu Devčátka Momo podpořili finančními dary:
Jan Woff a milada Abrhámová

a děkujeme také rodičům za dary ve formě potravin.

Poděkování patrnerům a sponzorům



Čas je živ.
A živ přebývá v srdci.

momo Chrudim, o.p.s.
Čs. armády 213, 537 01 Chrudim 3
tel.: +420 775 780 950
e-mail: info@devcatkomomo.cz
www.devcatkomomo.cz
Grafická úprava Barbora Tůmová.
Vydání výroční zprávy sponzorsky podpořila VČT Sezemice.




