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Milí přátelé Mumraje,
pojďme se společně ohlédnout za uplynulým rokem.
Našli jsme novou identitu. Takovou, která se opírá o silnou
historii a zároveň nás žene vpřed. Z rodinného centra jsme
se stali centrem rodinným a komunitním. Máme nové logo
a jméno. Jsme Rodinné a komunitní centrum Mumraj.
Přijali jsme nové výzvy, navázali nové spolupráce a naplánovali
nový prostor. Naplánovali jsme velkou rekonstrukci objektu,
nově jsme začali spolupracovat například s Neposedou, máme
nového koordinátora dobrovolníků.
Spolu s počernickými rodinami jsme se rozvíjeli, bavili
a pomáhali. Rozšířili jsme konzultační centrum, šili barefoot
boty a otevřeli hlídací koutek v Makru Černý Most.
Chceme, aby se lidem v Horních Počernicích dobře žilo, aby
byli spolu a stále se rozvíjeli. Sami nebo společně. Co mně při
tom všem často přichází na mysl je, že „Všichni lidé rodí se
svobodní a sobě rovní v důstojnosti a právech. Jsou nadáni
rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.“
I. článek Všeobecné deklarace lidských práv a svobod, OSN,
rok 1948. Přes tohle u mě zkrátka nejede vlak.
Děkuji, že v tom jedete se mnou :-)

Barbora Zálohová
ředitelka

Máme rádi Horní Počernice a chceme, aby se nám všem
tady společně dobře žilo.
Tvoříme otevřený prostor pro společná setkání a pomoc.
Propojujeme lidi různých generací, dovedností a zájmů.
Vytváříme příležitosti pro osobní růst i dobrou zábavu.
Jsme nezisková organizace, kterou tvoří nadšení lidé.
Fungujeme od roku 2000. Horní Počernice známe jako
své boty. Baví nás týmová práce a věříme, že to, co
děláme, má smysl.
Na čem nám záleží
Sounáležitost
Vnímáme dobré mezilidské vztahy jako zásadní
hodnotu. Zajímáme se o lidi kolem nás, mluvíme s nimi,
propojujeme je mezi sebou, pomáháme.
Otevřenost
Jsme otevřeni lidem různého věku, různých zájmů,
dovedností, sociálního postavení i životních zkušeností.
Učíme se od sebe navzájem, respektujeme odlišnosti
a vítáme je jako obohacení komunity.
Smysluplnost
Chceme zlepšovat svět kolem nás, třeba i pomalu a po
kouskách. Všechno co děláme, směřuje k tomu, aby se
v Horních Počernicích lépe žilo.
Empatie
Jsme citliví k tomu, co prožívají lidé kolem
nás. Respektujeme city a pocity našich klientů
i spolupracovníků a při naší práci je bereme v úvahu.
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Jsme tu pro vás
Jsme tu pro celou širokou rodinu od nejmenších po nejstarší. Lidé všeho
věku se s námi mohou bavit, vzdělávat se a poznávat nové přátele. Chceme
propojovat generace a podporovat rodinu v celé její šíři a rozmanitosti.
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co děláme
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Školička – školka nanečisto s Montessori pedagogikou
Příjemný přechod mezi rodinnou péčí a nástupem do velké školky.
Školička je pro děti od 2 let.
Školička probíhala 3–4x týdně. Navštívili jsme hasičskou stanici, přišel
k nám canisterapeutický pejsek, vyzkoušeli jsme dětskou jógu a užili jsme
si předvánoční rukodělné dopoledne s rodiči.
V roce 2017 naší Školičkou prošlo celkem 68 dětí.
V době letních prázdnin jsme, jako alternativu k zavřeným mateřským
školám, organizovali týdenní celodenní letní Školičku, kterou navštěvovalo
16 dětí.
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Konzultační centrum
Oblasti konzultací
- práce a podnikání: pracovně právní témata, přijímací pohovor, psaní
životopisu, živnost, daně, účetnictví, marketing, propagace, sociální sítě
- dítě a rodina: výchova dětí, mezigenerační vztahy, občanskoprávní spory,
rozvodová a dědická řízení, partnerské neshody, těhotenství, porod, kojení,
logopedická cvičení
- osobní rozvoj: koučink, kariérní poradenství
Zájemci využívají individuální konzultace s odborníky: s psycholožkou,
koučkou, právničkou, personalistkou, dulou, účetní a marketingovou
specialistkou.
Poskytli jsme 104 osobních konzultací, 119 e-mailových a telefonických
konzultací. Podpořili jsme 53 osob (pokud konzultuje pár, počítáme ho
jako jednu osobu).

Coworking
Místo, kde mohou rodiče v klidu pracovat či studovat a zkušené chůvy
zatím pečují o jejich děti (a také o děti jejich klientů).
V coworkingu nabízíme sdílený prostor pro kancelářskou či rukodělnou
práci, pro péči o tělo, zázemí a prostor pro pracovní schůzky a jednání,
možnost zapůjčit si pracovní pomůcky (šicí stroj, overlock, masážní
lehátko, notebook, tiskárna), možnost setkávat se s ostatními coworkery,
inspirovat se navzájem a vyměňovat si zkušenosti, vzdělávací semináře,
workshopy.
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Semináře a komunitní akce
V průběhu celého roku pořádáme nebo spolupořádáme kulturní,
sportovní a společenské akce a podílíme se na rozvoji společenského
a kulturního života v Horních Počernicích.
leden: Masopust*, seminář Základy public relations
březen: jarní burza dětského a těhotenského oblečení, seminář Děti a daně,
dětské maškarní bály, Tančírna pro dospělé, Hajáles, seminář Efektivní
komunikace, Počernické kuře*
duben: jarní burza hraček, sportovních a dětských potřeb a sbírka pro
charitativní účely, oslavy Dne země*, Veterán párty*
květen: cyklus seminářů Jak získat práci snů (Mapování, Motivační dopis
a životopis, Pohovor), seminář Moje jídlo moje zdraví, Formanské slavnosti*
červen: Pohádkový les, závěrečný karneval před prázdninami
srpen: Letní Školička, Montessori příměstský tábor
září: seriál seminářů Respektovat a být respektován, Dožínky,
seminář Zdravá výživa pro seniory
říjen: podzimní burza dětského a těhotenského oblečení, Zdravíme
Mezilesí*, semináře Jak mluvit s dětmi o smrti, Proč jsou děti nemocné,
Komunikace versus Manipulace aneb Naučte se říkat „ne“
listopad: podzimní burza hraček, sportovních a dětských potřeb a sbírka
pro charitativní účely, dětské maškarní bály, Počernická světýlka*, semináře
Do práce nebo do podnikání po rodičovské, Jak zacházet se vztekem
u malých dětí
prosinec: Vánoční veselí na Chvalském zámku*, Mikulášská nadílka pro
nejmenší
celoročně: oslavy, volná herna, tréninkové programy pro rodiče s dětmi,
ekologické výukové aktivity
Na akcích jsme podpořili skoro 2000 lidí.
pozn.: akcí označených * se účastníme nebo je spolupořádáme společně
s dalšími hornopočernickými organizacemi
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Ekocentrum
příroda, zážitek, podpora
Hlavním cílem je ukázat dětem přírodu v okolí. Ekocentrum slouží jako
odborná podpora pro pedagogy i širokou veřejnost.
Realizované aktivity: ekologické výukové programy pro MŠ a 1. a 2. třídu
ZŠ, historická vycházka v Horních Počernicích, účast na oslavách
Dne Země, naučná cedule rostlin u rybníka Eliška, seminář pro
pedagogy přírodovědných oborů a ekologických výukových programů,
Dožínky - tradice, obilí, zdravé stravování.
Celkem jsme v programu Ekocentra podpořili 635 účastníků, zrealizovali
jsme 20 programů v 11 tématech.
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Kurzy a kroužky
pro rodiče s dětmi
YAMAHA Class Z. Bartošové, pohybové a výtvarné hrátky pro rodiče
s dětmi, keramika, jóga pro mámy a mimi, moje první malování, Montessori
soboty
pro děti
výtvarka, keramika, YAMAHA Class Z. Bartošové, dětský sbor Rokytka,
počítačový kroužek
pro dospělé
výtvarka, volný keramický klub, jóga pro zdravá záda, Hatha jóga pro
začátečníky, ranní a dopolední jóga, pilates, angličtina, němčina
V kurzech jsme podpořili 834 dětí a dospělých.
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Tréninkové programy pro rodiče s dětmi
Tréninkové programy pro rodiče s dětmi (Mimík, Obřík). Programy
rodičů s dětmi za podpory dobrovolníků z řad seniorů a rodičů na
mateřské a rodičovské dovolené. Programů se zúčastnilo 77 rodin.

Semináře pro rodiče
Interaktivní vzdělávací aktivity pro rodiče. Semináře, besedy a workshopy
s odborníky. Rodiče se vzdělávají, zatímco my pečujeme o jejich děti. Díky
takto nastavenému systému se mohlo vzdělávat 70 rodičů (v opakovaných
93 vstupech).

60+

Aktivity pro seniory

Setkání na téma Zdravá výživa pro seniory a Komunikace vs. manipulace
pro místní seniorské spolky, s nimiž spolupracujeme. Celkem se zúčastnilo
57 osob.
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Celý týden je tu mumraj a z toho máme radost
ukázka jednoho nabitého týdne
pondělí
8.00–12.30 coworking (vy pracujete a my pečujeme o vaše děti)
8.00–12.00 Školička pro děti 2–5 let
9.00–12.00 tréninkové programy pro rodiče s dětmi
9.00–12.00 výtvarka pro dospělé I.
13.15–15.00 výtvarka pro 1. st. ZŠ
15.15–17.00 výtvarka pro 2. st. ZŠ
17.15–19.15 výtvarka pro mládež
18.00–19.00 jóga pro zdravá záda I.
20.00–22.00 setkání dobrovolníků
+ konzultace Konzultačního centra
úterý
8.00–12.30 coworking (vy pracujete a my pečujeme o vaše děti)
9.00–9.45 YAMAHA Class Z. Bartošové, Robátka
10.00–10.45 YAMAHA Class Z. Bartošové, První krůčky k hudbě I.
10.00–11.00 pohybové a výtvarné hrátky pro rodiče s dětmi ve věku 2–3 r.
11.00–11.45 YAMAHA Class Z. Bartošové, První krůčky k hudbě II.
14.00–18.00 individuální logopedické cvičení
15.00–18.00 coworking (vy pracujete a my pečujeme o vaše děti)
15.00–16.00 keramika pro rodiče s dětmi
15.45–16.30 YAMAHA Class Z. Bartošové, Rytmické krůčky I.
16.45–17.30 YAMAHA Class Z. Bartošové, Rytmické krůčky II.
16.00–16.50 keramika pro děti I.
17.00–17.50 keramika pro děti II.
18.00–19.30 volný keramický klub pro všechny
středa
8.00–12.30 coworking (vy pracujete a my pečujeme o vaše děti)
8.00–12.00 Školička pro děti 2–5 let
9.00–12.00 tréninkové programy pro rodiče s dětmi
17.30–18.30 Hatha jóga pro začátečníky
18.45–19.45 jóga pro zdravá záda II.
18.30–20.30 seminář
+ ekologický výukový program v terénu

10

čtvrtek
8.00–12.30 coworking (vy pracujete a my pečujeme o vaše děti)
8.15–9.30 anglická konverzace pro dospělé I. (s hlídáním dětí)
8.30–9.30 ranní jóga pro dospělé (s hlídáním dětí)
9.00–12.30 čaj s říďou
9.45–11.00 anglická konverzace pro dospělé II. (s hlídáním dětí)
9.45–10.30 jóga pro mámy a mimi od 1 roku do 2 let
10.45–11.45 dopolední jóga pro dospělé (s hlídáním dětí)
15.00–18.00 coworking (vy pracujete a my pečujeme o vaše děti)
16.00–16.45 dětský sbor Rokytka – Pramínek pro děti 5–7 let
17.00–17.45 dětský sbor Rokytka – Beránci pro děti 3–6 let
17.15–18.15 němčina pro dospělé – stř. pokročilí
17.15–20.15 výtvarka pro dospělé II.
+ konzultace Konzultačního centra
pátek
8.00–12.30 coworking (vy pracujete a my pečujeme o vaše děti)
8.00–12.00 workshop s hlídáním dětí
8.00–12.00 Školička pro děti 2–5 let
15.00–18.00 herna pro malé oslavence a jejich oslavy
16.00–20.00 příprava víkendové akce v terénu
víkendy
herna pro malé oslavence a jejich oslavy / pro srazy a setkání
Maškarní bál pro děti a večerní Tančírna pro dospělé
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Klub přátel RC MUM
Klub přátel RC MUM je pobočným spolkem RC MUM z.s. Jeho posláním
je zlepšovat společenský a komunitní život v Horních Počernicích. Klub
pořádá a spolupořádá společensko-kulturní akce pro celé rodiny, a to
v úzké spolupráci s RC MUM z.s. Klub podporuje a doplňuje činnost
RC MUM z.s. Klub provozuje dětský koutek v Makro Černý Most. Kontakt:
Klub přátel RC MUM, Mezilesí 2058/6, Horní Počernice, 193 00 Praha 9,
IČ: 03790975, Bankovní účet: 2200771191/2010.

Podporujeme firemní dobrovolnictví
Bezmála 30 zaměstnanců společnosti IKEA Černý Most ve spolupráci
s RC MUM a MČP20 věnovalo svůj čas a vymalovali v Mumraji herny
a dílnu, osázeli květiny. Vymalovat Mumraj za jeden den bylo jako úder
kulového blesku a povedlo se to báječně. Děkujeme.

Spolupracujeme s Úřadem práce
Zapojili jsme se do podpůrného projektu realizovaného Úřadem práce ČR.
Díky dotovanému pracovnímu místu jsme mohli zaměstnat administrativní
pracovnici.
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dotované
projekty
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Restart RC MUM aneb MUM(s) forever
Víceletý interní projekt. Cílem bylo zvýšení profesionalizace a kapacit
organizace v oblastech: strategie, lidské zdroje, financování a fundraising,
PR a marketing, kvalita služeb. Podařilo se nám nastavit strategii, vytvořit
nový vizuál a změnit způsob práce. Během dvou let jsme strategické práci
věnovali 2200 hodin.
Projekt RESTART RC MUM aneb MUM(S) FOREVER byl podpořen
z Operačního programu Zaměstnanost Evropského strukturálního fondu,
program na Budování kapacit a profesionalizace nestátních neziskových
organizací.

Evropská unie

Restart RC MUM aneb MUM(s) forever

Kč

Provozní dotace

1 017 420

VÝNOSY CELKEM

1 017 420

Materiálové náklady

9 088

Nemateriálové náklady

558 506

Osobní náklady včetně odvodů zdr. a soc.
pojištění

449 826

NÁKLADY CELKEM

1 017 420
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RC MUM jako vícegenerační dům
Díky projektu jsme mohli zajišťovat komplexní podporu rodině
a propojovat generace v Praze 20 a okolí. Projektové aktivity:
coworkingové centrum, tréninkové aktivity pro rodiče s dětmi, semináře,
besedy a workshopy, konzultační centrum.
V tomto projektu jsme podpořili 253 osob, a to v 881 i opakovaných
návštěvách. Pečovali jsme o děti rodičů, kteří se vzdělávali a rozvíjeli, a to
v 284 „hlídacích“ hodinách.
Projekt RC MUM jako vícegenerační dům byl podpořen z dotačního
programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí a z grantu Hl. m.
Prahy. Za podporu děkujeme také Městské části Praha - Horní Počernice.

RC MUM jako vícegenerační dům
Výnosy z vlastní činnosti

Kč
148 765

Dary

14 975

Provozní dotace

803 309

VÝNOSY CELKEM

967 049

Materiálové náklady a energie

69 445

Nemateriálové náklady

216 695

Osobní náklady včetně odvodů zdr. a soc. pojištění

697 472

NÁKLADY CELKEM

983 612
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Ekomum
Pod Ekomumem sdružujeme cyklus projektů, které realizuje Ekocentrum
Mumraje. Cílem je, aby děti, rodiče i pedagogové znali místo, ve kterém žijí,
a chovali se k němu zodpovědně.
Aktivity:
- ekologické výukové programy pro děti a pedagogy místních mateřských
a základních škol a školních družin
- akce pro rodiny zaměřené na udržitelný rozvoj a vlastivědné vycházky
Celkem jsme díky projektu podpořili 635 dětí, dospělých a pedagogů.
Cyklus projektů Ekomum byl podpořen hlavním městem Praha,
v projektech EVP 2016, EVP 2017, VUR 2016. Za podporu děkujeme také
Zdravé městská části Praha 20 v projektu
VUR 2017.

projekty Ekomum

Kč

Výnosy z prodeje služeb a zboží

27 260

Provozní dotace

126 025

VÝNOSY CELKEM

153 285

Materiálové náklady a spotřeba energie

18 341

Nemateriálové náklady

5 875

Osobní náklady včetně odvodů zdr. a soc. pojištění

129 752

NÁKLADY CELKEM

153 968
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MUM Školka nanečisto – adaptační program
Cílem projektu je samostatné dítě, které je připravené na vstup do
mateřské školy. Aktivita projektu: školička 3-4x týdně dopoledne.
Celkem jsme ve Školce nanečisto podpořili 52 dětí.
Za podporu děkujeme Městské části Praha 20 – Horní Počernice.

MUM Školka nanečisto

Kč

Výnosy z prodeje služeb a zboží
Dary

332 621
27 981

Provozní dotace

52 989

VÝNOSY CELKEM

413 591

Materiálové náklady a spotřeba energie

75 179

Nemateriálové náklady

50 165

Osobní náklady včetně odvodů zdr. a soc. pojištění

288 727

NÁKLADY CELKEM

414 070
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Podpora akcí a ateliérů RC MUM
Cílem je podpořit společné prožitky rodin na kulturních a komunitních
akcích.
Aktivity: 11 akcí pro rodiny, keramický ateliér, výtvarný ateliér, výstava
výtvarných prací na počernické komunitní akci.
Celkem jsme díky projektu podpořili na akcích 1700 osob a v ateliérech
145 osob.
Za podporu děkujeme Městské části Praha 20 – Horní Počernice.

Podpora akcí a ateliérů RC MUM

Kč

Výnosy z prodeje služeb a zboží

271 778

Dary

42 748

Provozní dotace

70 000

VÝNOSY CELKEM

384 526

Materiálové náklady a spotřeba energie

81 382

Nemateriálové náklady

212 730

Osobní náklady včetně odvodů zdr. a soc. pojištění

96 634

NÁKLADY CELKEM

390 746
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finance
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Hospodaření organizace (v Kč)
Výnosy z vlastní činnosti

1 213 530

Kurzovné, školička, semináře

902 193

Setkávání v herně

14 830

Konzultační centrum

10 200

Jednorázové akce

45 823

Coworkingové centrum

33 495

Ostatní (prodej občerstvení na akcích, burzy, firemní dny…)
Dary

206 989
136 249

Finanční dary

95 305

Nefinanční dary (vč. darů do soutěží)

40 944

Provozní dotace

2 069 743

VÝNOSY CELKEM

3 419 522

Materiálové náklady a spotřeba energie

288 998

Výtvarné potřeby, hračky, vybavení herny

23 188

Kancelářské a hygienické potřeby

32 762

Občerstvení pro děti (Školička, hlídání dětí…)

14 207

Publikace a knihy do knihovničky

3 982

Energie

113 135

Zboží k prodeji

14 763

Ostatní materiál (vč. věcných darů do soutěží)

86 961

Nemateriálové náklady

1 096 086

Nájemné

40 232

Opravy a údržba

10 421

Telefony, internet, pošta, zápisový systém

41 664

Lektoři kurzů a seminářů

259 000

Odborníci konzultačního centra

68 000

Školení zaměstnanců v projektu Restart

106 568

Účetní a ekonomické služby, zpracování mezd
Ostatní služby (software, nový web, revize, odpad apod.)

73 425
496 776

Osobní náklady včetně odvodů zdr. a soc. pojištění

1 987 394

NÁKLADY CELKEM

3 372 478
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Struktura financování běžné činnosti organizace 2017 (v Kč)
Vlastní činnost

1 213 530

Dary

136 249

Dotace

1 052 323

VÝNOSY CELKEM

2 402 102

Struktura financování je uvedena bez dotace pro mimořádný interní
projekt Restart ze strukturálních fondů EU.
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Podpořené projekty
obec, kraj nebo
ministerstvo

projekt

Kč

MPSV - podpora
rodiny

RC MUM jako vícegenerační dům

496 689

MHMP - oblast rodinné RC MUM jako vícegenerační dům
politiky

112 000

MHMP - životní
prostředí

Ekomum EVP 2016, Ekomum EVP
2017, Ekomum VUR 2016 (část
víceletých projektů, čerpaná v roce
2017)

103 555

MČ Praha 20 - sociální
oblast

RC MUM jako vícegenerační dům,
MUM Školka nanečisto

137 989

MČ Praha 20 - kulturní
oblast

Podpora akcí a ateliérů RC MUM

70 000

MČ Praha 20 - Zdravá
městská část

Ekomum VUR 2017

EU - ESF

Restart RC MUM (část projektu
čerpaná v roce 2017)

Úřad práce

podpora dotovaného pracovního
místa

DOTACE CELKEM

22 470
1 017 420
109 620
2 069 743

Veřejná sbírka
Organizace pořádá veřejnou sbírku za účelem rozvoje vzdělávání
dětí, rodičů a prarodičů v RC MUM. Příspěvky do sbírky vybíráme do
pokladničky v prostorách RC MUM a na jednorázových akcích, nebo
na transparentní účet č. 2700625991/2010. V roce 2017 jsme získali
2.584 Kč. Koupili jsme vědomostní prvek do dětské herny a ve sbírce dále
pokračujeme.
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organizační
struktura
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Orgány spolku
Členská schůze: 14 členů
Rada spolku: 5 členů
Předseda a statutární orgán: Barbora Zálohová
Pracovníci organizace
zaměstnanci: 25 zaměstnanců = 4,6 úvazku
dobrovolníci: 94 dobrovolníků = 1574 hodin dobrovolnické práce (podpora
akcí, pravidelného programu a provozu)

08
09

10

12

11

13

01
02
14
03

04

05
15

06

16

17

07

vedení

01 ředitel/ka (předseda spolku)

provozní a administrativní podpora

02 provozní koordinátor/ka
03 recepční
04 technická podpora
05 uklízečka
06 koordinátor/ka dobrovolníků
07 grantový/á specialista/ka

finance

08 finanční manažer/ka
09 finanční účetní
10 mzdový/á účetní (externě)
11 pokladní

externí komunikace

12 fundraiser/ka
13 specialista/ka marketingu a propagace

realizace

14 koordinátoři aktivit
15 průvodkyně školičkou / chůvy /
vychovatelky
16 lektoři / konzultanti (externě)
17 realizátoři aktivit

děti: péče a rozvoj
dospělí: vzdělávání a pomoc
komunita: aktivity a setkávání se
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Děkujeme
Za finanční a materiální podporu děkujeme
AC-T servis, spol. s r.o., A.L.C.Z. Logistic s.r.o., ALTRO spol. s r.o., Avery
Dennison Praha, spol. s r.o., BAUER MEDIA v.o.s., BRENNTAG CR s.r.o.,
Časopis Pastelka , DANY nábytek, DinoPark Harfa, EL COYOTE s.r.o.,
ELKOV elektro a.s., EUROPLANT spol. s r.o., Eva Tůmová - ovoce a
zelenina, Globus ČR, k.s., HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o., Centrum
Čertousy s.r.o., IKEA Černý most, Jíme Lépe s.r.o., Jindřich Rodovský,
Kik textil a Non-food, Království železnic a.s., LÁTKY MRÁZ s.r.o., Levné
knihy a.s., Martin Hora, Meffert ČR spol. s r.o., MAKRO, spol. s r.o.,
Medocentrum s.r.o., Metrostav a.s., Mon Alba s.r.o., Němcova selská
mlékárna Radonice, O.K. SERVIS BioPro, s.r.o, Pekařství Moravec, s.r.o.,
Pražská vydavatelská společnost, s.r.o., RE/MAX Horizont, Restaurace
SEZÓNA, Sconto Nábytek, s.r.o., STORAGE SERVIS, s.r.o., Strojsevis
Praha, s.r.o., Tiskárna Fabián, VIAKONTROL, spol. s r.o., ZÁSOBOVÁNÍ
KANCELÁŘÍ, s.r.o.
Za spolupráci děkujeme
ÚMČP20, Zdravé městské části Horní Počernice, Divadlu Horní Počernice,
Místní veřejné knihovně – Horní Počernice, skautskému středisku
Oheň Horní Počernice, nízkoprahovému klubu Neposeda, novinám
Hornopočernický zpravodaj, Náš Region, Naše Praha 9, Šestajovický
dostavník, Praha 14 kulturní, městskému centru Chvalský zámek a dalším
spolupracujícím médiím a organizacím.
Děkujeme všem dobrovolníkům, bez kterých je naše činnost
nepředstavitelná.
Všem našim dárcům a partnerům moc děkujeme, jejich podpory a pomoci
si velmi vážíme.
Nejvíce ale děkujeme našim rodinám, že nás v naší práci podporují.
Za dotační podporu děkujeme
Ministerstvu práce a sociálních věcí, Magistrátu hlavního města Prahy,
Městské části Praha 20, Nadaci The King Baudouin Foundation United
States, Inc.
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Rodinné a komunitní centrum Mumraj (provozovatel RC MUM z.s.)
Mezilesí 2058/6, Praha 20 – Horní Počernice, 193 00
Tel.: +420 281 926 727
www.domumraje.cz, info@domumraje.cz
www.facebook.com/domumraje
GPS: 50°6’43.488”N, 14°35’57.937”E
IČ 70104212
Registrováno u Městského soudu v Praze, spisová značka: L 10604
Bankovní spojení
číslo účtu: 2100419414/2010 Fio banka, a.s.
číslo účtu veřejné sbírky: 2700625991/2010 Fio banka, a.s.
Statutární zástupce: Barbora Zálohová, +420 775 720 584
Název publikace: Výroční zpráva Rodinného a komunitního centra Mumraj 2017
Redakce: tým RC MUM
Foto: archiv RC MUM
Grafická úprava a sazba: Lenka Frišová
Tisk: Tiskárna Ing. Václav Fabián
Schváleno k tisku: 10. 6. 2018 členská schůze RC MUM z.s.
Jsme členem Unie center pro rodinu a komunitu o.p.s.
Vytištěno za podpory Tiskárny Ing. Václav Fabián

Máme rádi Horní Počernice a záleží nám na tom, aby se tady
dobře žilo. Staráme se o dobré vztahy mezi lidmi. Každá koruna
pomůže přinést do Horních Počernic víc radosti, pohody a pocitu
sounáležitosti.
Chcete nám pomoct? Pojďte do toho s námi.

darujte čas jako dobrovolník
napište Hance
dobrovolnik@domumraje.cz

darujte materiál nebo služby
napište Renatě
renata.curdova@domumraje.cz

podpořte nás finančně
- přes portál www.darujme.cz
- nákupem v e-shopech s darovací aplikací Givt.cz
- do veřejné sbírky v prostorách Mumraje a na akcích

www.domumraje.cz

