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Slovo úvodem  

„Rodinné centrum MUM je místem pro vzdělávání, inspiraci a porozumění pro všechny členy rodiny, 
pro všechny generace. Prioritou našich aktivit je dobrý pocit ze smysluplné veřejně prospěšné práce.  
 

 Pomáháme rodinným příslušníkům začlenit se do kolektivu. 

 Pomáháme najít zábavu pro všechny. 

 Pomáháme v tíživých životních situacích. 

 Pomáháme učit se. 

 Pomáháme se navracet do pracovního procesu. 

 Pomáháme pečovat o děti. 

 Pomáháme hájit zájmy rodin na komunální i vládní úrovni.  

 Pomáháme najít zalíbení ve smysluplné a prospěšné práci.“ 
 

Barbora Zálohová, ředitelka RC MUM 
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Poslání 

Občanské sdružení MUM vytváří pro děti a rodiče přátelské prostředí v Horních Počernicích, kde 
mohou smysluplně trávit volný čas, vzdělávat se a zapojit se do společnosti. Vize MUMu je realizovat 
aktivity napříč generacemi. 
 

Kdo jsme? 

Občanské sdružení MUM (dále o.s. MUM) bylo založeno v roce 2000 a provozuje rodinné centrum, 
určené především pro rodiče a jejich děti většinou předškolního věku, pro děti I. i II. stupně 
základních škol, pro budoucí maminky, ale i pro ostatní dospělé, kteří chtějí udělat něco pro rozvoj 
své osobnosti. 
Rodiče na mateřské či rodičovské dovolené (nebo v domácnosti) se zde mohou věnovat rozvoji 
svému i svých dětí, naučit se smysluplně využívat svůj volný čas, vzdělávat se, setkávat se a navazovat 
nová přátelství, vyměňovat si zkušenosti a v neposlední řadě se pobytem v příjemném prostředí také 
odreagovat. Děti se mohou stýkat se svými vrstevníky a navazovat první přátelské kontakty, což je 
důležité především pro děti před vstupem do MŠ.  
Vzdělávacími programy usnadňujeme ženám po ukončení mateřské a rodičovské dovolené návrat do 
pracovního procesu, pomáháme jim zvýšit jejich šance na pracovním trhu. Vítáni jsou u nás 
samozřejmě i tatínkové na rodičovské dovolené a ostatní rodinní příslušníci. 
Svou činnost zaměřujeme i na seniory, kteří jsou v naší společnosti opomíjeni. 
Díky postupné profesionalizaci týmu a každoroční rekonstrukci části prostor lze tvrdit, že Rodinné 
centrum MUM je stabilní neziskovou organizací s mnoha vizemi. K 31. 12. 2012 jsme zaměstnávali 19 
pracovníků na různé flexibilní úvazky, ovšem přepočtený počet pracovníků činí 3 plné pracovní 
úvazky. 
 

 

Prostory 

Občanské sdružení MUM sídlí v objektu Hlavního města Prahy. Dětský program probíhá ve dvou 
vybavených hernách se skluzavkami a hračkami. Pro vzdělávání dospělých je určena velká učebna 
(využívaná též jako výtvarná a keramická dílna) a počítačová učebna. Návštěvníkům je k dispozici 
vybavená kuchyňka, samozřejmostí je hygienické a provozní zázem 
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Program 

Provozní doba (V době svátků a školních prázdnin je centrum zavřeno) 
Po  8:30–19:15 
Út  8:30–19:30 
St  8:15–18:30 
Čt 8:30–20:15 
Pá 8:30–12:00 
 

Hlavní činnosti organizace 

Mateřské centrum – V dopoledních programech se rodiče sami aktivně věnují svým dětem ve volné 
herně, nebo se podílejí na společném programu – tanečky, zpívání, malování. 
 
Kurzy a kroužky – Rodiče a děti mají možnost navštěvovat jazykové, pohybové, výtvarné a hudební 
kroužky. 
 
Vzdělávací aktivity, semináře, besedy – MUM dospělým nabízí dlouhodobé vzdělávací projekty, 
rukodělné kurzy, besedy s odborníky. Se zajištěnou péčí o děti. 
 
Školička – hlídání dětí bez přítomnosti rodičů je určeno předškolkovým dětem pro usnadnění nástupu 
do MŠ. Pro děti je připraven hudební, pohybový a výtvarný program. 
 

 
 
Společensko-kulturní akce pro celé rodiny – MUM pořádá a spolupořádá pravidelné i jednorázové 
společensko-kulturní akce pro celé rodiny, například Počernické kuře, Pohádkový les ke Dni dětí, Jízda 
zručnosti, plesy atd. 
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Pravidelný program pro školní rok 2012-13 

 

PRO RODIČE S DĚTMI 

   
PONDĚLÍ 09:00-12:00 „Batole a Obřík“ (herna s programem pro rodiče s dětmi 1,5–4 roky) 

   

ÚTERÝ 08:45-09:30 YAMAHA Robátka 
 09:45-10:30 YAMAHA Krůčky I. 
 10:45-11:30 YAMAHA Krůčky I. 
 11:45-12:30 YAMAHA Krůčky II. 
 15:00-16:00 keramika pro rodiče s dětmi 
 18:00–19:30 volný keramický klub pro všechny 
   
STŘEDA 
 
ČTVRTEK 

09:00–12:00 
 
09:00-10:00 
10:00-10:45 
11:00-12:00 

„Mimík“ (herna s programem pro rodiče s dětmi 2–18 měsíců) 
 
pohybové a výtvarné hrátky pro rodiče s dětmi (2-3 roky) 
pohybové hrátky pro rodiče s dětmi (18 – 24 měsíců) 
pohybové a výtvarné hrátky pro rodiče s dětmi (2-3 roky) 

   

PÁTEK 15:00-18:00 herna pro malé oslavence a jejich oslavy 

a VÍKENDY  nebo Focení pro rodinu 
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PRO DĚTI BEZ RODIČŮ 

   
PONDĚLÍ 09:00-12:00 "Školička" pro děti 3–6 let  
 13:15-15:00 výtvarná výchova pro 1. st. ZŠ 
 15:15-17:00   výtvarná výchova pro 2. st. ZŠ 
 17:15-19:15 výtvarná výchova pro mládež 
   
ÚTERÝ 09:00-12:00 

14:00-15:00   
"Školička" pro děti 3–6 let 
keramika pro děti 

 15:30–16:30 angličtina pro děti 3–5 let – začátečníci 
 16:00–17:00 keramika pro děti 
 17:00–18:00 keramika pro děti 
 17:15–18:15 angličtina pro děti – pokročilí I. 
   
STŘEDA 09:00–12:00 „Školička“ pro děti 3–6 let 
   

   

ČTVRTEK 15:30–16:15 
15:30–16:30 

tanečky pro holky a kluky 
angličtina pro děti 3–5 let – začátečníci 

 16:30–17:30 angličtina pro děti 3–5 let – mírně pokročilí 

   

PÁTEK 09:00–12:00 „Školička“ pro děti 3–6 let 

   

 
 

 
 
 

PRO DOSPĚLÉ 

   
PONDĚLÍ 08:30–12:30 Poradna pro rodinu 
 08:30-12:30 výtvarná výchova pro dospělé 
 16:00-17:15   pilates 
   
   
ÚTERÝ 18:00–19:30 volný keramický klub pro všechny 
   

STŘEDA 08:45–12:00 masáže dle objednání 
 15:45–17:00 pilates 
 16:00–17:00 francouzština – začátečníci 
 17:15–18:30 

18:00 
pilates 
individuální psychoterapie po domluvě předem 

 18:30–20:30 besedy a semináře podle aktuální nabídky 
   

ČTVRTEK 08:15–09:45 anglická konverzace pro dospělé 

 08:30–09:30 angličtina pro dospělé – středně pokročilí 
 09:45–10:45 

11:00-12:00 
angličtina pro dospělé  – mírně pokročilí 
angličtina pro dospělé 

 13:00–14:00 počítačové kurzy pro seniory  
 17:15–20:15 výtvarná výchova pro dospělé 
 18:30–20.30 besedy a semináře podle aktuální nabídky 
   

PÁTEK 09:00–10:00 počítačové kurzy pro seniory 

 09:30–12:00   kurzy a besedy podle aktuální nabídky 
 10:00–12:00 angličtina před nástupem do práce 

   . 
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Podrobné informace k programu 

 

Pro rodiče s dětmi 

Mateřské centrum – dopolední herna (MIMÍK, BATOLE, OBŘÍK) – děti zpívají, tancují, cvičí spolu 
s rodiči. „Obříci“ tvoří i jednoduché výrobky.  
 
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA 
Více o metodě naleznete na www.yamahaskola.cz.  
Robátka – pro děti od 4 do 18 měsíců.  
Krůčky – pro děti od 1,5 do 4 let.  
Kroky – pro děti od 4 do 6 let.  

 

Pro děti 

ŠKOLIČKA je určena předškolkovým dětem pro usnadnění nástupu do MŠ. Pro děti je připraven 
hudební, pohybový a výtvarný program.  
 
ANGLIČTINA PRO DĚTI  
Angličtina hravou formou – hry, zpívání, hádanky. 
 

Pro dospělé 

PILATES je metoda tvarování těla na základě spolupráce těla a mysli. 
 
ANGLIČTINA pro maminky v několika úrovních. Malé skupinky, individuální přístup. 
 
FRANCOUZŠTINA pro maminky začátečnice. 

 
SEMINÁŘE, BESEDY – besedy, kurzy a školení všeho druhu (besedy s lékaři, dětskou psycholožkou 
např. nad tématem „Období dětského vzdoru“, kurzy první pomoci, kurzy vázání miminek do šátku, 
vhodná strava pro děti, představení látkových plen, očkování, homeopatie, kurzy „Respektovat a být 
respektován“ atd.). 
 
MASÁŽE – masáž zad a šíje, relaxace a poradenství. 

http://www.yamahaskola.cz/
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Pro všechny 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA pro maminky a děti ZŠ učí základním technikám a prohlubuje jejich výtvarné 
vlohy.  
 
KERAMICKÝ ATELIÉR pod vedením zkušeného výtvarníka. 

 
 
FOCENÍ PRO RODINU – profesionální ateliérové focení v prostorách RC MUM. 
 
 

Poradna pro rodinu 

Nadále jsme poskytovali pracovně právní a sociální poradenství v Poradně pro rodinu. 

Poradce nabízí pomoc s hledáním zaměstnání, psaním životopisu, odpovídá na dotazy týkající se 
dávek státní sociální podpory či nemocenského pojištění, řeší pracovní právní dotazy apod. Je také 
možnost konzultovat vše okolo porodu. Součástí usnadnění vstupu na pracovní trh jsou i pravidelně 
opakované kurzy Angličtina před nástupem do práce.  

Bohužel pro rok 2013 nebyla sociálně právní poradna podpořena grantem, z toho důvodu jsme 
museli její činnost ukončit.  
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Statistiky návštěvnosti 

Účastníci pravidelných kurzů a kroužků I. pol. II. pol. 

Aj dospělí 31 30 

Školička 55 56 

Výtvarka pro dospělé 19 18 

Výtvarka pro děti 27 31 

Tanečky 8 9 

Pilates 24 24 

Aj děti 28 23 

Pohybové hrátky 21 17 

Yamaha 40 44 

Francouzština  5 7 

PC kurzy pro seniory 7 6 

Zdravotní cvičení 7 14 

Keramika 39 46 

PC kurz 
 

6 

CELKEM 311 331 

 

Účastníci jednorázových aktivit I. pol. II. pol. 

Volný keramický klub 38 32 

semináře 108 48 

herny s programem 360 202 

volná herna 47 28 

CELKEM 553 310 

 
 



10 
 

Jednorázové společensko-kulturní akce 

 
3. 3. 2012 Jarní maškarní ples pro děti, Jarní ples pro dospělé  
 
9.–10. 3. 2012  Jarní burza dětského oblečení a sbírka pro charitativní účely 
 
31. 3. 2011  Jarní burza dětských potřeb a sbírka pro charitativní účely 
 

 
 
15. 4. 2012  Pozor zákruta! 2011 – jízda zručnosti pro celou rodinu (v automobilech i na kole) 
 
30. 4. 2012 Čarodějnický klobouk pro děti i dospělé – akce pro širokou veřejnost 
 
14. 5.–20. 5. 2012 Týden opravdových plen – výstava látkových plen 
 
15. 5. 2012        MUM rodinný běh – sportovní akce pro celou rodinu 
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3. 6. 2012 Pohádkový les – Dělání dělání, všechny smutky zahání – Tradiční zábavná akce 
konaná ke Dni dětí – odpoledne v lese 

 
22. 6. 2012 Karneval – rozlučkový karneval před prázdninami, soutěže, zábava, tanečky v MUMu 

 
5. a 6. 10. 2012 Podzimní burza dětského oblečení a sbírka pro charitativní účely 
 
3. 11. 2012   Podzimní burza dětských potřeb a sbírka pro charitativní účely 
 
17. 11. 2012 Strašidelný maškarní bál 
 
21.11.2012      Větrníkový den – charitativní akce, pomoc Klubu nemocných cystickou fibrózou  – 

výroba větrníkových broží a polštářů, dobrosvačina s charitativní sbírkou 
 

 
 
5. 12. 2012 Mikulášská besídka 

Besídka s Mikulášem a andělem, čert zůstává za oknem 
 
9. 12. 2012 Vánoční veselí – Vánoční rukodělné dílny pro celou rodinu na Chvalském zámku 

v kočárovně 
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Projekty v roce 2012 

RODIČOVSKÉ KOMPETENCE (MPSV) 

Realizace aktivit pro rodiče s dětmi jako primární prevence negativních jevů v rodině a zvyšování 
rodičovských kompetencí. Rodiče s dětmi navštěvovali pod vedením proškolených dobrovolnic 
dopolední hernu s programem – společně zpívali, tvořili a cvičili. Rodiče navštěvovali rozmanité 
semináře a besedy s odborníky (šátkování miminek, výchova dětí, zdravá strava, jak psát životopis 
atd.). Rodičům je k dispozici Poradna pro rodinu – poradenská činnost v oblasti sociálně právní, 
laktační poradenství, předporodní poradenství, jednou týdně 4 hodiny. 

 
Aktivity projektu:   

 poradna pro rodinu 

 herny s programem pro rodiče s dětmi 

 vzdělávací aktivity pro rodiče 
 
Podpořeno: 40 osob týdně  
 

RODIČOVSKÉ KOMPETENCE (MHMP) 

Realizace aktivit pro rodiče s dětmi jakožto pomoc rodinám v Praze 20 a okolí k posílení rodičovských 
kompetencí. Rodiče s dětmi navštěvovali pod vedením proškolených dobrovolnic dopolední hernu 
s programem – společně zpívali, tvořili a cvičili. Rodiče navštěvovali rozmanité semináře a besedy 
s odborníky (šátkování miminek, výchova dětí, zdravá strava, jak psát životopis atd.). Rodičům je 
k dispozici Poradna pro rodinu – poradenská činnost v oblasti sociálně právní, laktační poradenství, 
předporodní poradenství, jednou týdně 4 hodiny. 

 
Aktivity projektu:   

 poradna pro rodinu 

 herny s programem pro rodiče s dětmi 

 vzdělávací aktivity pro rodiče 
 
Podpořeno: 40 osob týdně  
 

 

POČERNICKÁ RODIČOVSKÁ (Městská část Praha 20) 

Pokrytí základních provozních nákladů RC MUM k maximálnímu naplnění poslání a jeho rozvoji.  
RC MUM reaguje v rámci projektu ryze na potřeby místních obyvatel. Provozujeme pravidelně 
školičku – trénink na opravdovou školku. Nabídly jsme širokou škálu kurzů a kroužků pro předškolní 
děti. 
V rámci projektu jsme podpořili pořádání společensko-kulturních akcí pro celé rodiny, jako např. 
dětský jarní a podzimní maškarní bál, vánoční veselí aj. 

 
Aktivity projektu:  

 školička 

 kurzy a kroužky pro děti 

 společensko-kulturní akce v Horních Počernicích 
 
Podpořeno: průměrně 280 osob týdně, včetně jednorázových akcí 
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NAPŘÍČ GENERACEMI (Městská část Praha 20) 

Projekt určený k zapojení seniorů do života mladých rodin v Horních Počernicích. Nabídka vhodných a 
žádaných aktivit seniorům zdarma, výměnou za protislužbu v RC MUM při práci a akcích s mladými 
rodinami 
Pro seniory jsme zvolili aktuální téma – práci s počítačem. Několik seniorů jsme pod odborným 
vedením naučili s počítačem pracovat, pozvali je na mnohé besedy spolu s mladými rodiči.  
 
Aktivity projektu:  

 počítačové kurzy pro seniory 

 besedy a semináře pro všechny generace 

 pomoc seniorů při chodu RC MUM 
  
Podpořeno: 11 seniorů 
Protislužba:  2 senioři pomohli zajistit službu při dětském maškarním bále 
  1 senior pravidelně jednou týdně vypomáhá v MUM školičce 
  1 senior pravidelně roznáší letáky RC MUM 

 
 

PRALES MUMÍN 

V roce 2011 jsme v nehostinné sídlištní zástavbě 
po letitém úsilí vybudovali oplocení pro malou 
herní plochu před vstupem do objektu RC MUM. 
Rada MČ Praha 20 schválila příspěvek na 
výstavbu oplocení. Máme v plánu ještě 
vybudovat nástěnné vzdělávací eko-labyrinty, 
sezení pro děti u venkovního tvoření, venkovní 
stání pro kočárky. V Pralese MUMÍN si pohrají 
děti z MUM školičky a herny, mohou zde za 
příznivého počasí výtvarně tvořit mnohé 
rukodělné kurzy, plánujeme ekologicky 
vzdělávací programy na zvýšení povědomí o 
zeleni a péči o ní v okolí Horních Počernic. 
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PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE (ESF) 

O.s. MUM získalo v rámci OP Praha Adaptabilita – Podpora vstupu na trh práce dotaci Evropské unie 
pro realizaci projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE. Projekt, který probíhal v letech 2010, 2011 a 
v lednu 2012, byl určen rodičům s trvalým bydlištěm v Praze, pečujícím o děti do věku 10 let nebo na 
MD, RD. V lednu 2012 byl projekt slavnostně zakončen a byla vydána Závěrečná zpráva projektu, 
publikace Flexibilní formy práce a Sociálně právní poradna.  

Tým RC MUM usiloval o podporu pro pokračovací projekt Práce a život v rovnováze II., který by 
uspokojil potřeby cílových skupin v samostatné práci při MD , RD  a po ní, tento projekt byl schválen a 
začíná probíhat v roce 2013. 

Cíl projektu: 

Podpořit soulad pracovního a soukromého 
života osob, které pečují o závislého člena 
rodiny (rodiče na MD, RD a rodiče pečující o děti 
do 10 let věku). Osobám pečujícím umožnit 
účast na vzdělávání, zvýšení jejich motivace k 
seberealizaci, usnadnit návrat do práce a její 
udržení. 

Aktivity projektu: 

 Kurzy a semináře: akreditované 
rekvalifikační kurzy Základy podnikání a 
Účetnictví, jazykové a počítačové kurzy, 
motivační semináře. 

 Sociálně právní poradna: v oblasti trhu 
práce, oblasti sociálně-právní, 
individuální konzultace a pomoc 
(rodičovské příspěvky, psaní životopisu, 
hledání zaměstnání...).  Tato aktivita 
pokračuje i po skončení projektu – 
Poradna pro rodinu. 

 Osvěta v oblasti flexibilních forem 
práce a pomoc při jejich zavádění do 
praxe: na základě zkušeností ze 
zahraniční stáže v Německu a dotazníkového šetření o.s. MUM uspořádalo pro 
zaměstnavatele, zaměstnance a uchazeče o práci semináře na téma flexibilních forem práce 
a jejich možností. Dále byla vydaná publikace Flexibilní formy práce – teorie a praxe, která 
nabízí praktické rady k zavedení flexibilních forem práce do praxe.  

 

Účastníci projektových aktivit osob 

Rekvalifikační kurz Základy podnikání 31 

Rekvalifikační kurz Účetnictví 20 

Jazykové kurzy – angličtina 82 

Jazykové kurzy – němčina  23 

Počítačové kurzy 47 

Sociálně právní poradna 127 

Motivační semináře 86 

Hlídání dětí účastníků projektu (opakovaně) 1640 
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Spolupráce a členství v organizacích 

Spolupráce na komunitní úrovni je pro nás nepostradatelná, technicky i morálně. 

 Kooperace při pravidelných aktivitách i pravidelných akcích se upíná především k radnici MČP20, 
místním spolkům a školním zařízením. 

RC MUM spolupracuje v rámci své městské části s Divadlem Horní Počernice, Chvalským zámkem 
a s Knihovnou Horní Počernice.  Podílíme s pod vedením Chvalského zámku na společných kulturních 
akcích v naší obci (Masopust, Počernické kuře, Lampionový průvod…) – tyto akce vyžadují 
sofistikovanou koordinaci, ovšem při společné práci mnoha místních spolků nejsou pro jednotlivé 
členy tolik náročné, ovšem velmi hojně navštěvované a kladně hodnocené. 

Členky o. s. MUM jsou členy Sociální komise a Komise kultury při MČP20 a svým poradním hlasem 
napomáhají rozvíjet dané oblasti. 

RC MUM je členem Unie center pro rodinu o.p.s. a podporuje její aktivity.  

Pokračujeme v podnětné spolupráci v zahraniční spolupráci s partnerským městem Horních Počernic 
německým Brunsbüttelem, a to zejména na poli flexibilních forem práce a vícegeneračních domů. 
V létě 2012 se tým RC MUM zúčastnil „bahenní olympiády“ v Brunsbüttelu, kde čestně reprezentoval 
celé Horní Počernice. 
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Struktura organizace 

Fungování orgánů sdružení je upraveno zakládacím dokumentem organizace – Stanovy o. s. MUM, ze 
kterého vyplývají kompetence a zodpovědnost jednotlivých orgánů. 
 

Orgány sdružení: 

Valná hromada 
Rada sdružení 
Předseda 
 
Nejvyšším orgánem je Valná hromada, skládající se ze všech členů sdružení. Počet členů k 31. 12. 
2012 je 18. 
 
Výkonným orgánem je Rada sdružení – Barbora Zálohová (předsedkyně, statutární zástupce), Jitka 
Jandáková (místopředsedkyně), Zuzana Dubová, Gabriela Kutalová, Hana Schovancová. 
 
Průměrný počet zaměstnanců za rok 2012 – 21 osob (z toho 3 na pracovní smlouvu, 1 dohoda 
o pracovní činnosti a 17 dohod o provedení práce – lektoři a provozní pracovníci), přepočtený stav 
3 úvazky. 
 
V roce 2012 mělo o. s. MUM 6 dobrovolnic, se kterými je podepsaná dobrovolnická smlouva 
(dobrovolníci nejsou akreditováni Ministerstvem vnitra). Celkem MUM využívá 50 dobrovolníků, patří 
mezi ně stálí dobrovolníci, dobrovolníci při jednorázových akcích (bez dobrovolnické smlouvy) 
a zaměstnanci, kteří vykonávají spoustu dobrovolnické práce nad rámec své pracovní doby. 
 
 

Organizační struktura 

 

 

Ředitelka  

Koordinátor aktivit  Propagace Ekonom 

Koordinátor 

dobrovolníků 

Programová 

vedoucí 

Vedoucí 

školičky 

Fundraising 

Dobrovolníci Lektoři Lektorky školičky 

Valná hromada 

Rada 
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Finanční zpráva 

Chod Rodinného centra je financovaný z členských příspěvků, ze sponzorských darů, z dotací. 
Hospodářský výsledek je na základě rozhodnutí valné hromady použit na rozvoj činností a provoz 
Rodinného centra MUM.  
Všechny částky v tabulkách jsou zaokrouhlené na celé koruny. 
 

Běžná činnost o.s. MUM - Rodinné 
centrum 

2012 
podíl  v 

roce 
2012 

Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 

VÝNOSY 
   

Tržby z prodeje služeb 975 651 0 50% 

z toho Kurzovné 647 361   33% 

  Herna 19 720   1% 

  Školička 163 190   8% 

  Semináře 127 100   7% 

  Jednorázové akce 18 280   1% 

  Příjmy za reklamu 0   0% 

Tržby za prodané zboží 0 14 716 1% 

Úroky z finančního majetku 42 0 0% 

Zúčtování fondů 0 0 0% 

Přijaté příspěvky, dary, dotace 945 583 0 48% 

Darovací smlouvy   406 262   21% 

Sponzorské dary 

 
18 500   1% 

Dotace od městské části Praha 20 Horní Počernice 121 000   6% 

z toho dotace na rekonstrukci 0   0% 

  provozní dotace - Projekt RC MUM - Letní školička 21 600   1% 

  provozní dotace - Projekt RC MUM - Napříč generacemi 9 400   0% 

  
provozní dotace - Projekt RC MUM - Počernická 
rodičovská 90 000   5% 

Dotace od Magistrátu hlavního města Prahy 70 000   4% 

z toho 
sociální odbor: Projekt RC MUM - Rodičovské 
kompetence 70 000   4% 

Dotace MPSV - Projekt RC MUM - Rodičovské kompetence 275 821   14% 

Členské příspěvky 54 000   3% 

Ostatní výnosy 15 126 1 222 1% 

VÝNOSY CELKEM 1 936 402 15 938 100% 
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NÁKLADY 
   

Materiálové náklady 137 589 0 6% 

z toho Vybavení herny 6 760   0% 

  Výtvarné potřeby 13 469   1% 

  Kancelářské potřeby 37 428   2% 

  Ostatní spotřebovaný materiál 79 932   4% 

Spotřeba energie 54 835 0 3% 

Náklady na prodané zboží 0 27 691 0% 

Opravy a údržba 13 140 0 1% 

z toho rekonstrukce     0% 

  ostatní 13 140   1% 

Služby   668 348 33 750 31% 

z toho Nájemné 29 554   1% 

  Služby spojů 96 038   4% 

  Realizace kurzů a seminářů - dodavatelé 362 551   17% 

  Školení zaměstnanců 1 810   0% 

  Ostatní služby 178 395 33 750 8% 

Osobní náklady 1 245 933 0 58% 

Dary   10 608 0 0% 

Odpisy HM 9 078 0 0% 

Ostatní provozní náklady 22 149 0 1% 

Poskytnutý příspěvek  1 000 0 0% 

NÁKLADY CELKEM 2 162 681 61 441 100% 

 
 

   
Hospodářský výsledek -226 279 -45 503 

  
 

PROJEKT ESF OPPA - Práce a život v rovnováze 
    2012 

Provozní dotace - ESF OPPA - Magistrát hl. m. Prahy 277 552 

VÝNOSY CELKEM 277 552 
    

 

Spotřeba materiálu, spotřebované nákupy  25 815 

Cestovné   1 674 

Služby    134 383 

Osobní náklady 114 120 

Ostatní náklady 1 560 

NÁKLADY CELKEM 277 552 
    

 

Hospodářský výsledek 0 

   
Hospodářský výsledek 2012 za o.s. MUM  -274 049 
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Výhled do dalších let 

Naše aktivity směřují a i nadále budou směřovat na podporu rodin všech generací. Cítíme potřebu 
podpořit zdravou rodinu jako prevenci negativních jevů. 

Po zkušenostech z Německa chceme časem vybudovat vícegenerační dům a zacílit tak aktivity 
nízkoprahově napříč generacemi. 

Dalším smělým plánem je vybudovat co-workingové centrum, jako tréninkový pracovní prostor pro 
rodiče se zajištěnou péčí o jejich děti. 

I nadále budeme na komunální úrovni spolupracovat s místními sdruženími a iniciativami na 
zlepšování kvality života v Horních Počernicích, rádi bychom se podíleli na budování image naší obce.  

V roce 2013 budeme vzhledem k novelizaci občanského zákoníku stát před velkým rozhodnutím, 
v jaké právní formě budeme i nadále fungovat a s tím souvisí i tvorba nového strategického plánu. 
Tvorba strategického plánu pro dalších pět let je týmovou prací, pracovníci a dobrovolníci mohou 
udávat společný směr a vize vycházejíc z potřeb cílových skupin. 
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Poděkování 

V první řadě děkujeme všem rodičům, kteří se aktivně podílejí na činnosti centra.  
 
Děkujeme také za finanční podporu ze strany Evropského sociálního fondu EU, MPSV, ÚMČ Praha 20, 
Magistrátu hlavního města Prahy a následujícím dárcům a sponzorům za finanční i hmotné dary 
a podporu, které si velmi vážíme:  
 
AC BAVARIA, s.r.o. 
AC-T servis, spol. s r.o. 
Agentura Mabel – Radka Sadílková 
AJZ Elektro 
Altro, spol. s r.o. 
ALZA CZ 
AQUARIMEX, s.r.o. 
ART Pap, s.r.o. 
ART pap, s.r.o. 
ASKINO, s.r.o. 
Auto Pelc 
Auto Pelc 
BALINO, a.s. 
BB Bikes – Nejkolo.cz 
BB Bikes s.r.o. – Nejkolo.cz 
BELLA Bohemia, s.r.o. 
Centrum Čertousy s.r.o. 
Cukrárna Fantazie Náchodská 
Dana Bočková  
Dobré pilky 
EUROPLANT spol. s r.o. 
Gabriela Švejdová 
GAPPA chovatelské potřeby 
Globus ČR 
Hotel Chvalská tvrz 
Hummer tvrz 
IKEA Česká republika s.r.o. 
Ilja Čurda 
IMI Partners 
Iva Rosová – spodní prádlo 
Jan Triebenekl 
Kadeřnictví Štěpánka Zajíčková – Náchodská 
KARIN´S PARENTS 
Kateřina Olšaníková 
KFC - American Restaurants, s.r.o. 
KiK textil a Non-Food, spol. s r.o. 
Květina Alena Nováková 
Květiny Michaela 

Levné knihy 
Magazín Plus 
MAKRO Černý Most 
Manželé Krannichovi 
Masáže  Anna Vondrášková 
MEFFERT ČR, spol. s r.o. 
MIKRA CAR s.r.o. 
Mineral metal 
Nakladatelství Krásná paní 
Němcova selská mlékárna Radonice 
nexum Trilog a.s. 
O.K Servis BioPro, s.r.o. 
OBUV BIMO Náchodská 
Obuv Jana Humlová Náchodská 
Oční klinika Horní Počernice 
pan Martin Vrzal 
Papírnictví Jana Vébrová Náchodská 
Pekařství Moravec s.r.o. 
PNS 
Potraviny Martina Kovrzková 
Pragoflora, s.r.o. 
RM  GASTRO 
Rybařina u Oldřicha –  Oldřich Dostál 
SALON MARTON – Marie Ničová 
SAWE – africká vína 
SCONTO nábytek 
SPORTSERVIS Houžvičková s.r.o. 
STORAGE  SERVIS, s.r.o. 
ŠTROB ŠIRC & SLOVÁK, s.r.o. 
To jsou hračky - Náchodská 
Trafika MARTIN HORA 
Útulek pro psy LESAN 
V+V autodíly 
VIBRASTATION Náchodská 
VZP ČR 
Zásobování kanceláří s.r.o. 
ZET SERVIS, spol. s r.o. 
Zmrzlina na Xaverce 

 
V neposlední řadě si vážíme veškeré drobnější podpory, které se nám z našeho okolí dostává a kterou 
často ani nelze vyčíslit. Za spolupráci děkujeme ÚMČP20, Hornopočernickému zpravodaji, novinám 
Náš Region a městskému centru Chvalský zámek a všem dobrým lidem, kteří nás podporují. 
 
Nejvíce ale děkujeme našim mužům, dětem, rodičům, že nás v naší práci podporují. 
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Kontakt 

 
O.s. MUM 
Mezilesí 2058, Praha 9 – Horní Počernice, 193 00 
Web: www.rcmum.cz 
Mail: info@rcmum.cz 
Tel.: 281 926 727, 775 720 584  
GPS: 50°6'43.488"N, 14°35'57.937"E 
 
Bankovní spojení – číslo účtu 2100419414/2010, Fio banka, a.s., www.fio.cz 
 
IČ 70104212 
Registrováno 13. 1. 2000, Ministerstvo vnitra ČR, VS/1-1/42483/00-R  
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