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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	  práce	  a	  činů.	  Pomáháme	  rodinným	  příslušníkům	  začlenit	  se	  do	  kolektivu.	  
Pomáháme	  najít	  zábavu	  pro	  všechny.	  Pomáháme	  v	  tíživých	  životních	  situacích.	  
Pomáháme	  učit	  se.	  Pomáháme	  najít	  práci	  a	  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	  

	  

	  

O	  MUMU	  

	  

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.	  	  

Cílem	  a	  posláním	  RC	  MUM	  je	  vytvářet	  prostor	  pro	  děti,	  rodiče	  a	  prarodiče,	  kde	  
mohou	  navazovat	  nová	  přátelství	  a	  setkávat	  se,	  vyměňovat	  si	  zkušenosti,	  vzdělávat	  
se	  a	  rozvíjet,	  zapojit	  do	  společnosti	  spolu	  se	  svými	  dětmi.	  

V	  budoucnu	  RC	  MUM	  bude	  své	  aktivity	  směřovat	  také	  napříč	  generacemi.	  
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Přijít	  může	  každý,	  kdo	  se	  chce	  zúčastnit,	  sdílet	  informace,	  něco	  zajímavého	  se	  naučit	  
nebo	  dozvědět.	  Nezáleží	  na	  věku	  pohlaví	  ani	  vzdělání.	  

	  

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	  
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.	  	  

	  

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	  zázemí.	  

	  

	  

PROGRAM	  

	  

Provozní	  doba	  

Po	  8:30–20:00	  
Út	  8:30–19:30	  
St	  8:15–18:00	  
Čt	  8:30–20:15	  
Pá	  8:30–12:00	  

V	  době	  svátků	  a	  školních	  prázdnin	  je	  centrum	  zavřeno.	  



MUM	  –	  Výroční	  zpráva	  2013,	  MUM	  –	  Rodinné	  centrum,	  www.rcmum.cz	  

MUM	  -‐	  Rodinné	  centrum,	  Mezilesí	  2058,	  Praha	  -‐	  Horní	  Počernice,	  193	  00	  
Tel.:	  281	  926	  727	  (po-‐pá	  9-‐12,	  út	  15-‐18),	  Mobil:	  775	  720	  584,	  e-‐mail:	  info@rcmum.cz,	  www.rcmum.cz	  

	  

	  

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,	  prarodiče	  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	  s	  prvky	  montessori	  –	  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.	  

	  

Pravidelný	  program	  

	  
PONDĚLÍ	  
08.00–12.00	  "Školička"	  pro	  děti	  2,5-‐6	  let	  
09.00–12.00	  „BATOLE	  A	  OBŘÍK“	  (pro	  rodiče	  s	  dětmi	  od	  1	  roku,	  program	  od	  10.00)	  
09.00–12.00	  výtvarka	  pro	  dospělé	  I.	  
11.15–11.45	  Divadýlko	  –	  jedno	  pondělí	  v	  měsíci	  -‐	  představení	  pro	  všechny	  děti	  
13.15–15.00	  výtvarka	  pro	  1.	  st.	  ZŠ	  
14.00–18.00	  individuální	  logopedické	  cvičení	  
15.15–17.00	  výtvarka	  pro	  2.	  st.	  ZŠ	  
16.30–17.45	  pilates	  I.	  
17.15–19.15	  výtvarka	  pro	  mládež	  
18.00–18.55	  zdravotní	  cvičení	  l.	  
19.00–19.55	  zdravotní	  cvičení	  lI.	  
	  
ÚTERÝ	  
08.00–12.00	  "Školička"	  pro	  děti	  2,5-‐6	  let	  
08.45–09.30	  YAMAHA	  Robátka	  
09.45–10.30	  YAMAHA	  Krůčky	  I.	  
10.00–12.00	  čaj	  s	  říďou	  v	  Mumraji	  
10.45–11.30	  YAMAHA	  Krůčky	  II.	  
14.00–15.00	  keramika	  pro	  děti	  I.	  	  	  
15.00–16.00	  keramika	  pro	  rodiče	  s	  dětmi	  
15.00–16.00	  počítačové	  kurzy	  pro	  seniory	  
15.30–16.15	  YAMAHA	  Krůčky	  lll	  
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16.00–17.00	  keramika	  pro	  děti	  II.	  
★16.00–17.30	  francouzština	  pro	  dospělé	  -‐	  mírně	  pokročilí	  
16.20–17.05	  YAMAHA	  Rytmické	  krůčky	  I.	  
17.00–18.00	  keramika	  pro	  děti	  III.	  
17.15–18.00	  YAMAHA	  Rytmické	  krůčky	  II.	  
18.00–19.30	  volný	  keramický	  klub	  pro	  všechny	  
	  
STŘEDA	  
08.00–12.00	  „Školička“	  pro	  děti	  2,5–6	  let	  
★8.30–12.00	  PC	  kurz	  –	  základy	  obsluhy	  PC	  	  /	  grafika	  na	  PC	  
09.00–12.00	  „MIMÍK“	  herna	  s	  programem	  pro	  rodiče	  s	  dětmi	  do	  1,5	  roku,	  program	  
od	  10.00	  
16.30–17.45	  pilates	  II.	  
17.00–18.00	  němčina	  -‐	  mírně	  pokročilí	  NOVINKA	  více	  o	  novinkách	  
18.30–20.30	  besedy	  podle	  aktuální	  nabídky	  
	  
ČTVRTEK	  
★08.30–10.00	  anglická	  konverzace	  pro	  dospělé	  I.	  
★08.30–10.00	  angličtina	  pro	  dospělé	  –	  středně	  pokročilí	  
09.00–10.00	  pohybové	  a	  výtvarné	  hrátky	  pro	  rodiče	  s	  dětmi	  ve	  věku	  2–3	  roky	  
10.00–10.45	  pohybové	  hrátky	  pro	  rodiče	  s	  dětmi	  18–24	  měsíců	  
10.15–11.45	  anglická	  konverzace	  pro	  dospělé	  II.	  
★10.15–11.45	  angličtina	  pro	  dospělé	  –	  mírně	  pokročilí	  
11.00–12.00	  Montessori	  inspirace	  pro	  rodiče	  s	  dětmi	  
13.00–14.00	  počítačové	  kurzy	  pro	  seniory	  
15.30–16.30	  angličtina	  pro	  děti	  -‐	  začátečníci	  
17.15–20.15	  výtvarka	  pro	  dospělé	  II.	  
18.30–20.30	  besedy	  podle	  aktuální	  nabídky	  
	  
PÁTEK	  
08.15-‐09.15	  angličtina	  pro	  dospělé	  –	  středně	  pokročilé	  	  
08.00–12.00	  „Školička“	  pro	  děti	  2,5–6	  let	  
★8.30–12.00	  PC	  kurz	  –	  základy	  obsluhy	  PC	  
09.20-‐10.20	  angličtina	  pro	  dospělé	  –	  mírně	  pokročilí	  
★10.30–12.00	  němčina	  pro	  dospělé	  –	  falešní	  začátečníci	  
15.00–18.00	  herna	  pro	  malé	  oslavence	  a	  jejich	  oslavy/	  Focení	  pro	  rodinu	  (dle	  
předchozí	  domluvy)	  
	  
VÍKENDY	  –	  herna	  pro	  malé	  oslavence	  a	  jejich	  oslavy	  /	  pro	  srazy	  a	  setkání	  /	  Focení	  pro	  
rodinu	  (dle	  předchozí	  domluvy)	  
	  
kurzy	  označené	  ★	  pořádáme	  v	  rámci	  projektu	  Práce	  a	  život	  v	  rovnováze	  II.	  
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Podrobné	  informace	  k	  programu	  

	  

Angličtina	  pro	  děti	  -‐	  Děti	  se	  seznamují	  s	  cizím	  jazykem	  pomocí	  písniček	  či	  her.	  	  

Dopolední	  herna	  (MIMÍK,	  BATOLE,	  OBŘÍK)	  –	  děti	  zpívají,	  tancují,	  cvičí	  spolu	  s	  rodiči.	  
Větší	  děti	  tvoří	  i	  jednoduché	  výrobky.	  

Hudební	  škola	  YAMAHA	  –	  hudební	  programy,	  které	  rozvíjí	  kreativitu	  

Angličtina,	  francouzština,	  němčina	  -‐	  jazyky	  pro	  dospělé	  v	  několika	  úrovních.	  Malé	  
skupinky,	  individuální	  přístup.	  

Keramika	  –	  keramický	  ateliér	  pod	  vedením	  zkušeného	  výtvarníka.	  	  

Logopedické	  cvičení	  –	  individuální	  péče	  logopeda	  v	  přátelském	  prostředí.	  	  

Montessori	  inspirace	  –	  výchovně	  vzdělávací	  aktivity,	  partnerský	  a	  respektující	  přístup	  
k	  dítěti	  s	  důrazem	  na	  praktické	  činnosti.	  

Pilates	  -‐	  metoda	  tvarování	  těla	  na	  základě	  spolupráce	  těla	  a	  mysli.	  

Počítačové	  kurzy	  –	  účastníci	  (senioři	  i	  ostatní)	  získají	  základní	  znalosti	  potřebné	  
k	  praktickému	  užívání	  osobního	  počítače.	  

Pohybové	  a	  výtvarné	  hrátky	  -‐	  podpora	  pohybového	  vývoje,	  spontánního	  pohybu,	  
rozvoj	  řeči,	  vnímání	  rytmu.	  	  

Školička	  s	  prvky	  montessori	  je	  určena	  předškolkovým	  dětem	  pro	  usnadnění	  nástupu	  
do	  MŠ.	  Pro	  děti	  je	  připraven	  hudební,	  pohybový	  a	  výtvarný	  program.	  

Výtvarka	  -‐	  učí	  dospělé	  i	  děti	  základním	  technikám	  a	  prohlubuje	  jejich	  výtvarné	  vlohy.	  

Zdravotní	  cvičení	  pro	  ženy	  a	  pro	  těhotné	  na	  gymbalonech	  s	  prvky	  jógy.	  

Focení	  pro	  rodinu	  –	  profesionální	  ateliérové	  focení	  v	  prostorách	  RC	  MUM.	  

Oslavy	  -‐	  oslavy	  narozenin	  dětí,	  dětská	  setkání	  a	  srazy	  v	  příjemném	  a	  bezpečném	  
prostředí.	  

Semináře,	  besedy,	  workshopy	  –	  besedy,	  kurzy	  a	  školení	  všeho	  druhu	  (beseda	  o	  
vícegeneračním	  domě,	  besedy	  s	  lékaři,	  dětskou	  psycholožkou,	  kurzy	  první	  pomoci,	  
kurzy	  vázání	  miminek	  do	  šátku,	  vhodná	  strava	  pro	  děti,	  představení	  látkových	  plen,	  
očkování,	  homeopatie,	  kurzy	  „Respektovat	  a	  být	  respektován“	  atd.).	  
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Statistiky	  návštěvnosti	  

	  
Pololetní	  kurzy	  

	   	   	  Název	  kurzu	   I.pololetí	   II.pololetí	   celkem	  
Výtvarka	  pro	  dosp.	   19	   22	   41	  
Výtvarka	  pro	  děti	   30	   34	   64	  
Yamaha	   45	   58	   103	  
Zdravotní	  cvičení	   14	   15	   29	  
Pilates	   24	   23	   47	  
Pohybové	  hrátky	   17	   10	   27	  
Tanečky	   9	   	  	   9	  
Aj	  pro	  děti	   24	   14	   38	  
EU	  Aj	  pro	  dosp.	   30	   25	   55	  
EU	  Fr	  pro	  dosp.	   7	   6	   13	  
EU	  Nj	  pro	  děti	   	  	   6	   6	  
Školička	   54	   31	   85	  
keramika	  pro	  děti	   40	   43	   83	  
PC	  pro	  dospele	   6	   7	   13	  
montessori	  inspiracw	   0	   6	   6	  
Hudební	  přípravka	   	  	   4	   4	  
celkem	   319	   304	   623	  

	  
Jednorázové	  
semináře	  

	   	   	  Název	  	   I.pololetí	   II.pololetí	   celkem	  
semináře	   106	   40	   146	  
volný	  keramic.	  klub	   67	   42	   109	  
pravidel.	  herna	   311	   434	   745	  
volná	  herna	   58	   	  	   58	  
logoped.	  Cviceni	   10	   10	   20	  
PC	  pro	  seniory	   0	   7	   7	  
foceni	  pro	  rodinu	   13	   20	   32	  
monessori	  herna	   0	   60	   60	  
celkem	   565	   613	   1177	  

	  
Dětské	  oslavy	  a	  akce	  
celkem	  23	  oslav	  a	  akcí	  
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Jednorázové	  společensko-‐kulturní	  akce	  

	  

Březen:	  	  

-‐ jarní	  maškarní	  ples	  pro	  děti	  

-‐ jarní	  ples	  pro	  dospělé	  

-‐ jarní	  burza	  dětského	  oblečení	  a	  sbírka	  pro	  charitativní	  účely	  

Duben:	  	  

-‐ Pozor	  zákruta	  –	  jízda	  zručnosti	  pro	  celou	  rodinu	  

-‐ jarní	  burza	  hraček,	  sportovních	  a	  dětských	  potřeb	  a	  sbírka	  pro	  charitativní	  
účely	  

-‐ Týden	  opravdových	  plen	  –	  výstava	  látkových	  plen	  a	  informační	  seminář	  

Květen	  

-‐ Rodinný	  běh	  

Červen	  

-‐ Pohádkový	  les	  –	  tradiční	  akce	  pro	  celou	  rodinu	  konaná	  ke	  Dni	  dětí	  –	  
odpoledne	  v	  lese	  

-‐ Karneval	  –	  rozlučkový	  karneval	  před	  prázdninami,	  soutěže,	  zábava,	  tanečky	  v	  
MUMu	  

Říjen	  

-‐ podzimní	  burza	  dětského	  oblečení	  a	  sbírka	  pro	  charitativní	  účely	  

Listopad	  

-‐ podzimní	  burza	  hraček,	  sportovních	  a	  dětských	  potřeb	  a	  sbírka	  pro	  
charitativní	  účely	  

-‐ jarní	  maškarní	  ples	  pro	  děti	  

-‐ jarní	  ples	  pro	  dospělé	  

Prosinec	  

-‐ Mikulášská	  besídka	  -‐	  besídka	  s	  Mikulášem	  a	  andělem,	  čert	  zůstává	  za	  oknem	  

-‐ Vánoční	  jarmark	  v	  MUMu	  a	  v	  Mumraji	  

	  

Spolupracujeme	  s	  místními	  organizacemi	  

	  

S	  hornopočernickými	  organizacemi	  spolupracujeme	  na	  rozvoji	  společenského	  a	  
kulturního	  života	  v	  Horních	  Počernicích,	  např.	  na	  těchto	  akcích:	  
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-‐ Masopustní	  průvod	  

-‐ Počernické	  kuře	  –	  zábavná	  akce	  pro	  děti,	  jejíž	  výtěžek	  je	  věnován	  na	  konto	  
Pomozte	  dětem	  

-‐ Čarodějnice	  –	  spoluorganizace	  zábavného	  odpoledne	  a	  večera	  pro	  občany	  
Horních	  Počernic	  

-‐ Kouzelné	  Vánoce	  s	  MUMem	  -‐	  Vánoční	  veselí	  –	  Vánoční	  rukodělné	  dílny	  pro	  
celou	  rodinu	  na	  Chvalském	  zámku	  v	  kočárovně	  

-‐ Živý	  Betlém	  na	  Chvalském	  zámku	  –	  personální	  zajištění	  

	  

Další	  významné	  akce	  a	  události	  

-‐ V	  květnu	  jsme	  otevřeli	  coworkingové	  centrum	  Mumraj.	  Mumraj	  vznikl	  v	  rámci	  
projektu	  Práce	  a	  život	  v	  rovnováze	  II.	  Otevření	  Mumaje	  je	  příležitost	  pro	  
rodiče	  s	  dětmi	  pracovat	  a	  začít	  podnikat.	  Rodiče	  pracují	  a	  o	  děti	  se	  zatím	  
starají	  zkušené	  chůvy.	  Mumraj	  je	  sdílený	  prostor	  pro	  práci	  i	  studium,	  
navazování	  nových	  kontaktů,	  inspiraci.	  Kancelář	  s	  wifi	  internetem	  s	  možností	  
si	  zapůjčit	  notebook,	  využít	  tiskárnu.	  Dílna	  s	  možností	  půjčit	  si	  šicí	  stroj,	  
overlock.	  Studio	  péče	  o	  tělo	  (masáž,	  pedikůra)	  s	  možností	  půjčit	  si	  masážní	  
lehátko,	  zrcadlo	  aj.	  Minikavárna,	  sociální	  zázemí,	  poradenství.	  

-‐ Letní	  týdenní	  Školička	  v	  srpnu	  -‐	  celotýdenní	  hra	  se	  skřítkem	  Mumínkem,	  po-‐
pá	  7.30-‐17.00	  

-‐ V	  září	  v	  RC	  MUM	  a	  v	  coworkingovém	  centru	  Mumraj	  natáčela	  Česká	  televize	  -‐	  
spot	  z	  cyklu	  Evropa	  pro	  Česko.	  	  

-‐ V	  červenci	  byl	  MUM	  na	  stáži	  (návštěva	  vícegeneračních	  domů	  a	  předškolních	  
zařízení)	  v	  německém	  Brunsbutelu	  a	  zároveň	  reprezentoval	  obec	  Horní	  
Počernice	  na	  charitativní	  bahenní	  olympiádě	  v	  Brunsbuttelu	  (Brunsbuttel	  je	  
partnerským	  městem	  Horních	  Počernic).	  Nabité	  zkušnosti	  a	  znalosti	  
uplatníme	  při	  dalším	  plánování	  a	  rozvoji	  MUMu.	  

	  

	  

PROJEKTY	  V	  ROCE	  2013	  

	  

Práce	  a	  život	  v	  rovnováze	  II	  

RC	  MUM	  získalo	  podporu	  projektu	  PRÁCE	  A	  ŽIVOT	  V	  ROVNOVÁZE	  II.	  	  –	  ESF:	  Operační	  
program	  Praha	  Adaptabilita,	  podpora	  vstupu	  na	  trh	  práce.	  Hodnotitelé	  ocenili	  
projekt	  	  91	  body	  ze	  100	  a	  udělili	  projektu	  tak	  páté	  nejlepší	  místo	  v	  dané	  oblasti.	  

Projekt	  je	  realizován	  v	  letech	  2013-‐2014.	  	  
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Klíčovými	  aktivitami	  projektu	  jsou:	  vznik	  Coworkingového	  centra,	  vznik	  dětské	  hlídací	  
skupiny/firemní	  školky,	  bilanční	  a	  pracovní	  diagnostika,	  rekvalifikační	  kurzy	  práce	  na	  
PC,	  jazykové	  kurzy.	  

	  

Flexibilní	  formy	  práce	  

Cíl	  projektu:	  zvýšit	  informovanost	  široké	  veřejnosti	  o	  flexibilních	  formách	  práce,	  
především	  zacíleno	  na	  zaměstnance	  a	  uchazeče	  o	  zaměstnání.	  

	  

Prales	  Mumín	  

Cíl	  projektu:	  vybudovat	  herní	  plochu	  pro	  kultivovaný	  venkovní	  odpočinek	  
návštěvníků	  o.s.	  MUM	  i	  kolemjdoucích	  rodičů	  s	  dětmi.	  Zvýšit	  povědomí	  o	  okolní	  
přírodě.	  

	  

Napříč	  generacemi	  

Cíl	  projektu:	  zapojení	  počernických	  seniorů	  do	  života	  počernických	  mladých	  rodin.	  

	  

Počernická	  rodičovská	  

Cíl	  projektu:	  podpora	  fungování	  rodinného	  centra	  v	  Horních	  Počernicích	  a	  realizace	  
jejich	  aktivit.	  

	  

Společensko-‐kulturní	  akce	  o.s.	  MUM	  

Cíl	  projektu:	  plnohodnotné	  organizační	  zajištění	  společensko-‐kulturních	  
jednorázových	  akcí	  pro	  rodiny	  s	  dětmi	  a	  mládež	  v	  Horních	  Počernicích	  (Pohádkový	  
les,	  Plesy	  RC	  MUM	  a	  Aprílová	  jízda	  zručnosti).	  

	  

	  

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.	  Výkonným	  
orgánem	  je	  Rada	  sdružení.	  
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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.	  

	  

Běžná	  činnost	  	   2013	  
podíl	  	  v	  roce	  

2013	  o.s.	  MUM	  -‐	  Rodinné	  centrum	   Hlavní	  
činnost	  

Hospodářská	  
činnost	  

Tržby	  z	  prodeje	  služeb	   819	  323	   1	  940	   54%	  

z	  toho	   Kurzovné	   435	  097	   	  	   29%	  

	  	   Herna	   23	  820	   	  	   2%	  

	  	   Školička	   210	  336	   	  	   14%	  

	  	   Semináře	   111	  090	   	  	   7%	  

	  	   Jednorázové	  akce	   33	  780	   1	  940	   2%	  

	  	   Tržby	  za	  ostatní	  služby	   5	  200	   	  	   0%	  

Tržby	  za	  prodané	  zboží	   0	   40	  635	   3%	  

Úroky	  z	  finančního	  majetku	   11	   0	   0%	  

Zúčtování	  fondů	   0	   0	   0%	  

Přijaté	  příspěvky,	  dary,	  dotace	   546	  047	   0	   36%	  

Dary	   	  	   292	  305	   	  	   19%	  

Dotace	  od	  městské	  části	  Praha	  20	  Horní	  Počernice	   236	  200	   	  	   16%	  

z	  toho	   dotace	  na	  rekonstrukci	   75	  000	   	  	   5%	  

	  	  
provozní	  dotace	  -‐	  Projekt	  RC	  MUM	  -‐	  Letní	  
školička	   19	  700	   	  	   1%	  

	  	  
provozní	  dotace	  -‐	  Projekt	  RC	  MUM	  -‐	  Napříč	  
generacemi	   11	  500	   	  	   1%	  

	  	  
provozní	  dotace	  -‐	  Projekt	  RC	  MUM	  -‐	  Počernická	  
rodičovská	   130	  000	   	  	   9%	  

Dotace	  od	  Magistrátu	  hlavního	  města	  Prahy	   0	   	  	   0%	  

Dotace	  MPSV	   0	   	  	   0%	  

Ostatní	  dotace	  -‐	  podpora	  de	  minimis	   2	  092	   	  	   0%	  

Dotace	  na	  mzdu	  -‐	  úřad	  práce	   12	  000	   	  	   1%	  

Členské	  příspěvky	   3	  450	   	  	   0%	  

Ostatní	  výnosy	   110	  713	   3	  860	   8%	  

VÝNOSY	  CELKEM	   1	  476	  094	   46	  435	   100%	  

	   	   	   	   	  Materiálové	  náklady	   127	  508	   0	   8%	  

z	  toho	   Vybavení	  herny	   849	   	  	   0%	  

	  	   Výtvarné	  potřeby	   10	  189	   	  	   1%	  

	  	   Kancelářské	  potřeby	   13	  943	   	  	   1%	  

	  	   Ostatní	  spotřebovaný	  materiál	   102	  527	   	  	   7%	  
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Spotřeba	  energie	   75	  369	   0	   5%	  

Náklady	  na	  prodané	  zboží	   0	   17	  442	   0%	  

Opravy	  a	  údržba	   61	  553	   0	   4%	  

Služby	   	  	   363	  576	   674	   24%	  

z	  toho	   Nájemné	   31	  949	   	  	   2%	  

	  	   Služby	  spojů	   30	  771	   	  	   2%	  

	  	   Realizace	  kurzů	  a	  seminářů	  -‐	  dodavatelé	   175	  458	   	  	   11%	  

	  	   Školení	  zaměstnanců	   0	   	  	   0%	  

	  	   Ostatní	  služby	   125	  398	   674	   8%	  

Osobní	  náklady	   873	  811	   0	   57%	  

Dary	   	  	   6	  698	   0	   0%	  
Odpisy	  
HM	   	  	   9	  078	   0	   1%	  

Ostatní	  provozní	  náklady	   9	  666	   0	   1%	  

NÁKLADY	  CELKEM	   1	  527	  259	   18	  116	   100%	  

	   	   	   	   	  Hospodářský	  výsledek	   -‐51	  165	   28	  319	  
	  

	   	  
	  	  

	  
	   	   	   	   	  PROJEKT	  ESF	  OPPA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	  Práce	  a	  život	  v	  rovnováze	  II	   2013	  
	   	  Provozní	  dotace	  -‐	  ESF	  OPPA	  -‐	  Magistrát	  hl.	  m.	  Prahy	   1	  989	  809	  
	   	  Vstupné	  do	  CC	  Mumraj	  (jednorázové,	  permanentky)	   14	  000	  
	   	  VÝNOSY	  CELKEM	   2	  003	  809	  
	   	  	  	   	  	  

	   	   	  Spotřeba	  materiálu	   299	  743	  
	   	  Spotřeba	  energie	   83	  524	  
	   	  Opravy	  a	  udržování	   1	  438	  
	   	  Cestovné	   	  	   6	  237	  
	   	  Služby	  	   	  	   372	  854	  
	   	  Osobní	  náklady	   1	  229	  502	  
	   	  Ostatní	  náklady	   10	  511	  
	   	  NÁKLADY	  CELKEM	   2	  003	  809	  
	   	  	  	   	  	  

	   	   	  Hospodářský	  výsledek	   0	  
	   	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  Hospodářský	  výsledek	  2013	  za	  o.s.	  MUM	  	   -‐22	  846	  

	   	  
	  

	  



MUM	  –	  Výroční	  zpráva	  2013,	  MUM	  –	  Rodinné	  centrum,	  www.rcmum.cz	  

MUM	  -‐	  Rodinné	  centrum,	  Mezilesí	  2058,	  Praha	  -‐	  Horní	  Počernice,	  193	  00	  
Tel.:	  281	  926	  727	  (po-‐pá	  9-‐12,	  út	  15-‐18),	  Mobil:	  775	  720	  584,	  e-‐mail:	  info@rcmum.cz,	  www.rcmum.cz	  

	  

	  

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	  plánem	  je	  trvale	  udržovat	  coworkingové	  centrum	  Mumraj,	  jako	  tréninkový	  
pracovní	  prostor	  pro	  rodiče	  se	  zajištěnou	  péčí	  o	  jejich	  děti,	  a	  to	  za	  ceny	  přístupné	  
dané	  cílové	  skupině.	  

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.	  

	  

	  

PODĚKOVÁNÍ	  

Abychom	  se	  mohli	  jako	  nezisková	  organizace	  dále	  rozvíjet	  a	  co	  nejlépe	  fungovat,	  je	  
pro	  nás	  velmi	  důležitá	  a	  cenná	  podpora	  našeho	  okolí.	  

Děkujeme	  rodičům,	  kteří	  se	  aktivně	  podílejí	  na	  činnosti	  centra.	  

Děkujeme	  za	  finanční	  podporu	  ze	  strany	  ÚMČ	  Praha	  20.	  	  

Za	  spolupráci	  děkujeme,	  Hornopočernickému	  zpravodaji,	  novinám	  Náš	  Region,	  Naše	  
Praha	  9,	  Šestajovický	  dostavník,	  městskému	  centru	  Chvalský	  zámek	  a	  dalším	  
spolupracujícím	  médiím	  a	  organizacím.	  

Děkujeme	  sponzorům	  a	  partnerům:	  

www.plackovna.cz,	  	  Oční	  klinika	  Horní	  Počernice,	  Trafika	  Martin	  Vrzal,	  KiK	  textil	  a	  
Non-‐Food,	  AC-‐T	  servis,	  spol.	  s	  r.o.,	  Carrier	  chladicí	  technika	  CZ	  s.r.o.,	  O.K.	  SERVIS	  
BioPro,	  s.r.o.,	  MAKRO	  Černý	  Most,	  www.sudovepivo.cz,	  Stavebniny	  Pyramida,	  s.r.o.,	  
MEFFERT	  ČR,	  spol.	  s	  r.o.,	  Albert	  Neitzel,	  Zásobování	  kanceláří,	  s.r.o.	  a	  Hotel	  Chvalská	  
tvrz,	  DJ	  Jirka	  Pošík,	  nexum	  Trilog	  a.s.,	  AC	  BAVARIA,	  s.r.o.,	  AGENTURA	  MABEL	  –	  Radka	  
Sadílková,	  AJZ	  Elektro,	  ALMI	  Praha	  –	  domácí	  potřeby,	  ALIMENTARI	  Vini	  Italiani,	  
ALTRO,	  spol.	  s	  r.o.,	  ARMY	  shop	  101,	  ART	  pap,	  s.r.o,	  ASKINO,	  s.r.o.,	  AZARA	  studio,	  
BALINO,	  a.s.,	  Best	  drink,	  Bislido	  –	  spodní	  prádlo	  Náchodská,	  CENTRUM	  ČERTOUSY,	  
Cukrárna	  Fantazie	  Náchodská,	  Česká	  pojišťovna,	  Dětský	  svět	  Lvíček	  Černý	  Most,	  
Elektro	  Pukač,	  ELKOV	  elektro,	  EUROPLANT	  spol.	  s	  r.o.,	  GAPPA	  chovatelské	  potřeb,	  
GLOBUS	  ČR,	  Hummer	  tvrz,	  IKEA	  Česká	  republika,	  s.r.o.,	  IMI	  Partners,	  KVĚTINY	  Alena	  
Nováková,	  LEVNÉ	  KNIHY,	  MAKRO	  Černý	  Most,	  MASÁŽE	  	  Anna	  Vondrášková,	  
Medocentrum,	  MIKRA	  CAR	  s.r.o.,	  Mineral	  Metal,	  OBUV	  BIMO	  Náchodská,	  OBUV	  
JANA	  HUMLOVÁ,	  Oční	  optika	  Dr.Optik,	  OVOCŇÁK	  –	  Toko	  Agri	  a.s.,	  Papírnictví	  O.l.A.	  
Chodovická,	  PAPÍRNICTVÍ	  JANA	  VÉBROVÁ	  Náchodská,	  PEKAŘSTVÍ	  MORAVEC	  s.r.o.,	  
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Penzion	  RODOS,	  Pico	  čepičky	  Náchodská,	  PRÁDLO	  IVA	  ROSOVÁ,	  PROMINENT	  krůtí	  a	  
kuřecí	  maso,	  Příchovická	  hacienda,	  PilotPen	  Václav	  Čížek,	  Pizza	  TONDO,	  Radka	  
Slavíková,	  Regenerační	  centrum	  PERLA,	  REMAX,	  RM	  	  GASTRO,	  RYBAŘINA	  U	  
OLDŘICHA	  –	  	  Oldřich	  Dostál,	  SCONTO	  nábytek,	  SPORTSERVIS	  Houžvičková	  s.r.o.,	  
STORAGE	  	  SERVIS,	  s.r.o.,	  Studio	  Ergoline,	  Studio	  Helios,	  ŠTROB	  ŠIRC	  &	  SLOVÁK,	  s.r.o.,	  
Tiskárna	  Printea,	  TRAFIKA	  MARTIN	  HORA,	  V+V	  AUTODÍLY,	  Wink	  Cake,	  Zelenina	  Eva	  	  
Tůmová,	  ZMRZLINA	  NA	  XAVERCE	  

Vážíme	  si	  také	  veškeré	  drobnější	  podpory,	  které	  se	  nám	  z	  našeho	  okolí	  dostává	  a	  
kterou	  často	  ani	  nelze	  vyčíslit.	  

Všem	  našim	  sponzorům,	  dárcům	  a	  podporovatelům	  moc	  děkujeme	  a	  věříme,	  že	  se	  
na	  jejich	  podporu	  můžeme	  těšit	  i	  v	  budoucnu.	  

Nejvíce	  ale	  děkujeme	  našim	  mužům,	  dětem,	  rodičům,	  že	  nás	  v	  naší	  práci	  podporují.	  

	  

	  

	  

Kontakt	  

O.s.	  MUM	  

Mezilesí	  2058,	  Praha	  9	  –	  Horní	  Počernice,	  193	  00	  

www.rcmum.cz,	  info@rcmum.cz	  

www.ccmumraj.cz,	  mumraj@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.	  

IČ	  70104212	  
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