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Milí přátelé Mumraje,

rok 2020 byl pro většinu lidí jiný. Jsme velmi rádi, že i v tomto roce 
jsme mohli přispět k soudržnosti, podpoře a sdílení radosti  
v Horních Počernicích.
Zrealizovali jsme tradiční aktivity a akce v míře, jaká byla možná. 
Podařil se uskutečnit Ples, kde jsme slavili 20 let Mumraje, Maškarní 
bál i Pohádkový les.
Zároveň jsme v pandemii koordinovali pomoc, která byla potřeba. 
Dobrovolníci ušili v akci Roušky pro Počernice 4.000 roušek  
a vytvořili 150 vánočních věnců pro radost seniorům. Tvořili jsme 
on-line program (Zábava s Májou a Kouzelné čtení) i venkovní 
vzdělávací hry se skřítky pro zábavu malých i velkých.
Nově jsme se přidali ke slavnostem Zažít město jinak a spolu  
s dalšími místními spolky, organizacemi a umělci vytvořili program, 
kde jsme se poznávali, inspirovali a radovali.
Zvládli jsme výměnu ředitelky organizace Barbory Zálohové, která 
vedla Mumraj 18 let za novou ředitelku Hanu Holou. V dohledné 
budoucnosti bude Bára a Hanka stále tandemem, který úspěšně 
povede Mumraj dál. Dokladem jejich síly je i získané ocenění  
2. místa v anketě Neziskovka roku 2020 v kategorii malé neziskovky.

Barbora Zálohová
předsedkyně spolku

a tým Mumraje
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Hana Holá
ředitelka spolku
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kdo a proč tu jsme 

Jsme nezisková organizace, kterou tvoří nadšení lidé. Fungujeme 
od roku 2000. Baví nás týmová práce a věříme, že to, co děláme, 
má smysl.

Náš tým

Dobrovolníci

+ 17 externistů na pravidelnou spolupráci

32 zaměstnanců celkem na 4,4 pracovní úvazky

=

V roce 2020 naši dobrovolníci darovali 2100 svých hodin, tj. 
263 pracovních dnů, počernické komunitě. Děkujeme.

2 100 hodin = 263 dnů

“
„

Poděkování dobrovolníkům

Ještě jednou moc děkujeme, 
že jste za námi přijeli až do 
Zelenče! Návštěva splnila 
očekávání – příjemný Mikuláš, 
krásný anděl a hlavně čertík 
byl mírumilovný!-)

Veronika Kličková
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Proč tu jsme 

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 společnou zábavu.

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 všem lidem, 
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.

Jsme členem Unie center pro rodinu a komunitu o.p.s.
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co děláme

Pro koho tu jsme 

Jsme tu pro celou 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.

Co děláme

rozvíjíme rodinu  
a podporujeme  

komunitu

semináře

ekocentrum

kurzy,  
kroužky, 
a ateliéry

konzultační 
centrum

školička

coworking

akce

setkávání
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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. Děti u nás zjistí, že i bez mámy či táty 
mohou strávit čas v příjemném prostředí, kde najdou pocit bezpečí, 
kamarády i legraci.

V roce 2020 naší Školičkou prošlo celkem 58 dětí.

V srpnu jsme zorganizovali týdenní letní Školičku a Létající 
příměstský tábor, kterých se zúčastnilo celkem 26 dětí.

“Prostředí Mumraje dcerka znala už z předchozího roku, kdy jsme 
navštěvovaly hernu s programem. Do školičky chodila moc ráda 
a dodnes v dobrém vzpomíná. Myslím, že jí školička pomohla se 
socializací i v nácviku „odloučení“ od rodičů. Přechod do školky 
byl pak velmi hladký.

Alena, maminka„

“„ Pro mě bylo hlavně užitečné, že se dcerka v milém prostředí rychle 
adaptovala a těšila se mezi děti. Hodně se toho naučila, od zpěvu 
přes rozličné tvoření a vyrábění až po větší samostatnost. 

Kateřina, maminka

Aktivita je podpořená Městskou částí Praha 20 v rámci projektu 
Školička – školka nanečisto – adaptační program. 
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Kurzy a kroužky
Účastníci kurzů a kroužků ze všech věkových skupin se u nás učí 
nové věci, rozvíjí se, navazují nové vztahy a přátelství, aktivně 
odpočívají a dobíjejí baterky.

Využívají celé šíře kurzů a kroužků:
• jazykové: anglická konverzace, němčina
• pohybové: hatha jóga, jóga pro zdravá záda, jemná jóga, létající 

jóga pro děti, mládež a pro dospělé, parkour pro děti, Bachata
• hudební: Z. Bartošová – kurzy pro děti od 4 měsíců, využívá 

YAMAHA hudební kurzy, dětský sbor Rokytka, zpívání pro radost
V době pandemie jsme dle vládního nařízení prezenční výuku  
u některých kurzů nahradili on-line výukou (jazykové kurzy, jóga, 
dětský pěvecký sbor).

Naše specialita: 
U vybraných kurzů pro dospělé 
zajišťujeme hlídání dětí v době 
kurzu. Díky tomu se mohou 
rozvíjet také rodiče na mateřské 
a rodičovské dovolené.

V roce 2020 jsme v 41 kurzech 
podpořili celkem 534 osob. 
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Výtvarné ateliéry
Účastníci výtvarných a keramických ateliérů všech věkových  
skupin u nás rozvíjí svůj potenciál a kreativitu, navazují nové  
vztahy a přátelství.

Ateliéry: 
• výtvarné: výtvarka pro děti l. a II. st. ZŠ, pro mládež a dospělé
• keramické: keramika pro rodiče s dětmi, keramika pro děti,  

volný keramický klub, keramické podvečery

V roce 2020 jsme v 14 ateliérech podpořili celkem 277 účastníků.

Aktivita byla v roce 2020 podpořena Městskou částí Praha 20 v rámci 
projektu Vícegenerační ateliéry Mumraje.
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Akce
V průběhu celého roku pořádáme vlastní komunitní akce a podílíme 
se na akcích, které organizují další místní spolky. Přispíváme tak 
k rozvoji společenského a kulturního života v Horních Počernicích. 

V roce 2020 jsme kvůli covidové situaci museli naše plány 
často měnit, ale tyto krásné akce jsme měli možnost uspořádat: 
Pohádkový les včetně šifrovací hry, Velký dětský maškarní 
bál, Zimní ples, Dobročinný bazar, Mikulášskou nadílku domů, 
venkovní hry se skřítkem Podzimkem a Zimníčkem. Pro školní 
děti jsme pravidelně připravovali Zábavné hry s Májou a on-line 
čtení pohádek. Na jaře jsme se aktivně zapojili do šití roušek pro 
veřejnost a na podzim do pečení pro zdravotníky.

Aktivně jsme se účastnili a spolupracovali na počernických 
komunitních akcích: Zažít město jinak, Otevírání divadelní sezóny, 
Adventní tvoření pro počernické seniory.

Celkově akcemi pořádanými Mumrajem prošlo kumulovaně téměř 
1.500 návštěvníků.

“
„

Ohlasy z návštěvní knihy na akcích: 
Super večer! Moc pěkná akce, báječný večírek, krásná 
výzdoba. Skvěle jsme si to užili a za rok zase!

J a M – Zimní ples

Pohádkový les by mohl být pohádkový každý den. Bylo 
to vynikající. Děkujeme za nezapomenutelné zážitky.

A. – Pohádkový Mumraj v lese

Akce pořádané Mumrajem byly podpořeny Městskou částí Praha 20  
v rámci projektu Akce pro rodiny v Horních Počernicích.
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Rodinné hry
Pandemie přinesla rodinám zátěž ve sladění práce, domácí výuky  
a volného času dětí. V reakci na omezení školního vzdělávání  
a potřeby dětí i rodičů jsme vytvořili venkovní, vzdělávací  
a aktivizační rodinné hry s environmentálními tématy.

Hry se Skřítkem
Průvodcem každé hry je ilustrovaný skřítek dle roční doby. Hry na 
sebe navazují a střídají se zaměřením na vzdělání a na vlastní tvůrčí 
činnost. V roce 2020 jsme připravili 3 poznávací hry a 4 tvořivé 
výzvy se skřítky Podzimkem a Zimníčkem (Počítací hra, Vesnička 
skřítků, Poznávací přírodovědná hra, Sraz tajuplných bytostí, Hra  
s odpady, Ptačí krmítka, Adventní městečko). 

Her se zúčastnilo celkem 166 osob.

Bojovky a šifrovací hry
Hra plná luštění, pátrání, napětí – taková byla Bojovka o pirátský 
poklad v Xaverovském háji. V době adventu své mozkové závity  
a důvtip procvičili všichni v šifrovací hře ve dvou variantách, dětské 
a náročnější pro dospělé.

Bojovky a šifrovacích her se zúčastnilo 60 osob.

Hry pořádané Mumrajem byly podpořeny Městskou částí Praha 20.  
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Semináře *
Cílem seminářů je posilování rodičovských kompetencí, pomoc 
rodičům s návratem zpět do zaměstnání po rodičovské dovolené, 
zajištění bezpečného rozpočtu v rodině a propojení seniorů 
s děním v rodinném centru, a to prostřednictvím zajímavých témat.

Naše specialita: U některých seminářů zajišťujeme také hlídání dětí. 
Rodiče se mohou vzdělávat, zatímco my pečujeme o jejich děti. 

Semináře navštívilo celkem 58 osob (v 91 opakovaných vstupech). 

Zažít město jinak – víkend pro Horní 
Počernice
Nově jsme se přidali k akci Zažít město jinak. Záměrem akce je 
poznávat se, propojovat a bavit se, a to se povedlo. Zapojili se 
místní umělci, spolky a organizace a společně vytvořili program  
pro 1 200 osob.

V sobotu proběhla každoroční akce Počernice v pohybu. V neděli 
se u rybníku Eliška konal tradiční Pohádkový les, kde si dospělí 
mohli nově zahrát šifrovací hru. Místní umělci si připravili program 
na pódiu. Vystoupil dětský sbor Rokytka, smyčcový orchestr Family 
Fiddlers, dvojité smyčcové kvarteto, divadelní spolek Na Radosti, 
kapela Neúspěšný atlet a Malá impro šou. U Svépravické kapličky 
proběhly sousedské slavnosti a kromě vystoupení sboru Rokytka  
si mohli sousedé zabubnovat na bubny.



11

Svépomocné rodičovské skupiny *
Cílem je podpora komunity prostřednictvím pravidelných setkávání 
rodičů s dětmi do 5 let. V rámci těchto setkávání děti společně 
s rodiči rozvíjí své psychomotorické dovednosti pomocí her, cvičení 
a kreativního tvoření. 

Setkávání a aktivity vedou rodiče-dobrovolníci, kterým zajišťujeme 
školení v oblasti rozvoje dětí. Setkávání se konají 2x týdně.

Trénink s Montessori – 2 sobotní dopoledne, kde účastníci najdou  
pomůcky a aktivity, které mohou využívat i v domácím prostředí. 
Aktivity jsou určené pro děti od 1,5 roku do 10 let s pra/rodičem. 

Setkávání, tréninkové aktivity a sdílení rodičů s dětmi – celkem 
navštívili rodiče s dětmi setkávání v centru 135x. Trénink 
s Montessori navštívili účastníci celkem 31x. 

Konzultační centrum *
Stabilní a spokojená rodina, osobní rozvoj, orientace na trhu práce.

Práce a podnikání:
• pracovně právní témata
• přijímací pohovor, napsání CV či motivačního dopisu
• založení živnosti, daně, účetnictví
• marketing, propagace, sociální sítě
Dítě a rodina:
• výchova dětí, mezigenerační a partnerské vztahy
• IT podpora domácí výuky
• těhotenství, porod, kojení
• logopedická cvičení
• služby speciálního pedagoga
Osobní rozvoj:
• koučink a kariérní poradenství
• výživové poradenství
• obsluha chytrých telefonů, tabletů a PC 

Zájemci využívají individuální konzultace s těmito odborníky: 
psycholožka, koučka, personalistka, dula, účetní, IT specialista, 
specialistka MKT a PR, výživová poradkyně, logoped. asistentka.

Našich 9 konzultantů poskytlo 146 konzultací 59 podpořeným 
osobám.



Ekocentrum Mumraj
Ekocentrum slouží jako odborná podpora pro pedagogy i širokou 
veřejnost. Hlavním cílem je informovat o stavu a možnostech péče 
o životní prostředí. Ukazujeme dětem přírodu v okolí jejich bydliště. 

Co děláme:             
• programy poznávání přírody pro MŠ, první stupeň ZŠ a SŠ 

(ekologické výukové programy = EVP)
Přestože byla výuka ve školách omezena z důvodu pandemie,  
o programy byl přesto velký zájem. V menších skupinkách v roce 
2020 navštívilo naše ekologické výukové programy 290 dětí.

Setkávání, Konzultační centrum, Semináře a Coworking jsou podpořeny 
v rámci projektu Mumraj jako vícegenerační dům, který je podpořen 
z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí. Za 
podporu projektu děkujeme také Hl. m. Praha a Městské části Praha 20. 
V projektu Mumraj jako vícegenerační dům jsme podpořili celkem  
177 osob v 733  návštěvách.

 *

Coworking *
Zajišťujeme, především rodičům, sdílený prostor pro samostatnou
práci. Rodiče v klidu pracují či studují a my pečujeme o jejich děti.
Mohou využít sdílený prostor pro kancelářskou či rukodělnou práci,
pro péči o tělo, zázemí a prostor pro pracovní schůzky a jednání.
Mohou si zapůjčit notebook, šicí stroj či overlock.
I přes zavření coworkingu během jarních měsíců odpracovali 
coworkeři téměř 2x tolik hodin, než jsme původně plánovali  
v projektu. Zájem během pandemie koronaviru byl obrovský. 

V coworkingovém centru odpracovalo 18 coworkerů během roku
celkem 1033 hodin se zajištěným hlídáním dětí. Celkem naše 
chůvy odhlídaly 595 hodin.

“
„

Cowork v Mumraji je skvělá volba. Oceňuji hlavně dobrou 
dostupnost, parkovaní zdarma, příjemnou cenu při koupi 
permanentky, přehledný rezervační systém a milé tety na 
hlídání. Mohu jen doporučit všem maminkám, které nechtějí 
na 6 let vypadnout z práce a zároveň nechtějí dávat dítě do 
jeslí nebo do školky.

Eva Šaldová



“„ Vřele doporučuji přednášku Udržitelný domov všem městům 
a městským částem. 

Ing. Iveta Dototíková

Ekologické výukové programy jsou podpořené Hl. m. Praha v rámci
projektu EVP 4 ( 217 dětí) a nadací ČSOB pomáhá regionům (73 dětí).

• programy pro rodiny a úředníky nejen o udržitelném rozvoji  
udržitelné domácnosti 

Přednáška Udržitelný domov pro rodiče dětí v Rožnově pod 
Radhoštěm motivovala posluchače, aby dělali lepší rozhodnutí  
a vedli domácnost a děti v souladu s udržitelným rozvojem. 

Přednášky se zúčastnilo 10 rodin a souvisejícího dopoledního 
programu pro děti 100 dětí MŠ.

Pro úředníky MČ Praha 13 proběhlo školení o udržitelném rozvoji 
v rámci ZMČ Místní Agendy 21. Na školení byla zmíněna inspirace 
udržitelného každodenního života úředníka v kanceláři. Součástí 
byla i ukázka tří příkladů dobré praxe – udržitelná cesta do školy, 
den regionálních potravin a bezodpadový program v Litoměřicích.

Semináře udržitelné domácnosti se účastnilo 100 dětí, 10 rodin  
a 13 úředníků.

• ekologické vzdělání jako součást „her se skřítky“

Děkujeme za přínosné 
materiály a především 
za celý program, 
který je moc hezky 
připravený. Dětem bylo 
vše vysvětleno hravou 
formou, krásně si to 
užily. Inspirovalo nás to 
i k dalším činnostem ve 
školce. Rádi využijeme  
i některé další programy 
z vašich nabídky. Ještě 
jednou děkujeme.

Markéta Hrubčíková, 
MŠ Spojenců

„

“
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finance 

Struktura finančních zdrojů

MČP 20 – dotace a účelové dary 9,2 

MPSV – dotace 20,7 %

MHMP – dotace 10,1 %

Od uživatelů 45,7 % MČP 20 – nájem a energie  
zdarma 5 %

Úřad práce – kompenzace 
Antivirus 1,8 %

Nadační fondy 1,4 %Dary finanční  
a věcné 4,6 %

MČP20 – Městská část Praha 20
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vysvětlivky:

Ministerstvo vnitra – dotace 1,5 %
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Hospodaření organizace (v Kč) v roce 2020

Výnosy z vlastní činnosti 1 247 793

     Kurzovné, Školička, semináře 963 769

     Setkávání v herně a Montessori 12 912

     Konzultační centrum 14 700

     Jednorázové akce 57 180

     Coworkingové centrum 50 135

     Ostatní (prodej občerstvení na akcích, burzy, oslavy, tombola) 149 097

Dary 164 523

     Finanční dary 108 386

     Nadační dary 38 500

     Nefinanční dary (vč. darů do soutěží) 17 637

Dotace celkem 1 317 570

     Dotace na projekty (podrobně viz tabulka na str. ?) 1 181 135

     Bezúplatná výpůjčka prostor a energie od MČ Praha 20 136 435

VÝNOSY CELKEM 2 729 886

Materiálové náklady a spotřeba energie 245 570

     Výtvarné potřeby, hračky, drobné vybavení 71 860

     Kancelářské a hygienické potřeby 15 297

     Občerstvení pro děti (Školička, hlídání dětí) a dobrovolníky 22 788

     Energie (hradila Městská část Praha 20) 103 963

     Zboží k prodeji 10 756

     Ostatní materiál (vč. věcných darů do soutěží), knihy apod. 20 906

Nemateriálové náklady 809 209

     Nájemné (větší část hradila Městská část Praha 20) 42 227

     Opravy a údržba 143 386

     Telefony, internet, pošta, zápisový systém 39 256

     Lektoři kurzů a seminářů 258 795

     Odborníci konzultačního centra 81 400

     Školení zaměstnanců 5 084

     Účetní a ekonomické služby, zpracování mezd 101 250

     Publicita, tisky materiálů 13 171

     Ostatní služby (revize, svoz, pojištění, nájem tiskárny apod.) 83 698

Osobní náklady včetně odvodů zdr. a soc. pojištění 1 644 526

NÁKLADY CELKEM 2 699 305
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Přijaté dotace na projekty

Obec, kraj nebo 
ministerstvo

Projekt Kč

MPVP – podpora 
rodinné politiky

Mumraj jako vícegenerační dům 564 640

MHMP – podpora 
rodinné politiky

Mumraj jako vícegenerační dům 203 000

MHMP – odbor kultury 
a cestovního ruchu

Bály v Horních Počernicích 38 900

MHMP – životní 
prostředí

EVP4 – část dvouletého projektu 35 000

MČ Praha 20 – sociální 
oblast

Mumraj jako vícegenerační dům 53 000

MČ Praha 20 – sociální 
oblast

Školička – školka nanečisto – 
adaptační program

54 000

MČ Praha 20 – kultura Vícegenerační ateliéry Mumraje 33 000

MČ Praha 20 – kultura Akce pro rodiny v Horních 
Počernicích, koordinace 
dobrovolníků v době pandemie

60 000

MČ Praha 20 – kultura Koordinace akce Zažít město jinak 50 000

Úřad práce Kompenzační příspěvek z programu  
Antivirus

49 595

Ministerstvo vnitra 
– obor prevence 
kriminality

Dobrovolníci v Mumraji 40 000

DOTACE CELKEM 1 181 135 
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Veřejná sbírka
Organizace pořádá veřejnou sbírku, a to od 1. září 2014 na dobu
neurčitou, osvědčení S-MHMP/1099769/2014. Účelem sbírky je
rozvoj vzdělávání dětí, rodičů a prarodičů. Pro sbírku využíváme
pokladničky v prostorách Mumraje a na jednorázových akcích
a transparentní účet č. 2700625991/2010. Darovat nám můžete
také přes portály Darujme.cz a GIVT.
V roce 2020 byl čistý výtěžek sbírky 122.659,16 Kč. V roce 2020 
bylo ze sbírky využito celkem 108.386 Kč na obnovu podlah ve  
3 místnostech Mumraje.
Celkem byl k 31. 12. 2020 ve veřejné sbírce zůstatek 70.603,72 Kč.
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$

děkujeme

DevCom spol. s r.o.; EL COYOTE s.r.o.; Kobras spol. s r.o.; Stára Richard; 
LUTOKO, s.r.o.; O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.; Omega CZ spol. s r.o.;  
P3 Prague Horní Počernice s.r.o.; STROJSERVIS Praha, s.r.o.; Rodovský 
Jindřich; Terisped s.r.o.; Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.; VIAKONTROL, 
spol. s r.o.; Vladimír Kvítek a zaměstnanci firmy DHL. 

Individuální dárci portálu Darujme.cz: Benáková Stanislava, 
Biedermanová Darina, Boldyš Jiří, Bujalská Radka, Bůžková Jitka, Čihák 
Stanislav, Devátá Tereza, Doležalová Ludmila, Ducháčová Veronika, 
Fingerová Markéta, Fischerová Martina, Fleková Karolína, Foukalová 
Veronika, Frišová Lenka, Hamrlová Michaela, Hendrych Tomáš, 
Hlavničková Eva, Hodošová Marianna, Honajzer Aleš, Hudcová Magda, 
Huptychová Lenka, Chadimová Soňa, Jandáková Jitka, Jelínková Eva, 
Jiráková Lucie, Jirmanová Eva, Kalibová Klára, Kašpárková Květuše, 
Kestnerová Jaroslava, Korinková Jarka, Králová Helena, Krausová 
Lucie, Kreidlová Hana, Kyselá Hana, Lulová Petra, Mezihoráková Hana, 
Moravcová Hana, Nechanická Patrizia, Novák Josef, Nováková Petra, 
Nováková Olga, Pajerová Lenka, Pavelková Radka, Pavliková Eva, 
Pelantová Zuzana, Polášková Tereza, Pospíšilová Vlaďka, Procházka 
Tomáš, Rybářová Míla, Slavíková Radka, Slezáková Markéta, Šmídová 
Eliška, Stárková Lenka, Stárová Alice, Strkulová Suzana, Suchánek 
David, Svobodová Eliška, Šabatová Lucie, Šetková Blanka, Šimonová 
Pavla, Šorf Jan, Švehlová Kateřina, Tajmrová Olga, Thondlová Gabriela, 
Toula Petr, Toulová Zuzana, Trčková Lucie, Turnová Katarína, Vacíková 
Jana, Váchová Jana, Vařeková Jarmila, Veselá Jana, Vrbová Jitka, 
Zelenková Zuzana, Zezulková Barbora, Žídková Alena.

Děkujeme také všem, kteří nás podpořili drobnými dary do naší 
sbírkové kasičky, nákupy přes Givt, koupí obrazů v aukci či ponecháním 
části kurzovného za období koronaviru.

Za finanční podporu děkujeme
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Za materiální podporu děkujeme

A.L.C.Z. Logistic s.r.o.; Avery Denisson spol. s r.o.; Bistro Daneva; 
Brtek s.r.o.; Cukrárna Babinec Café; DinoPark Harfa; ELKOV elektro a.s.; 
Europlant šlechtitelská spol. s r.o.; Globus ČR, k.s.; IKEA Černý most; 
Jaromír Bubeníček; Jíme Lépe s.r.o.; Kamila Husáková; Konhefr; Stavby 
a interiéry, s.r.o.; Květinový ateliér M&M; Makro Černý Most; Metrostav 
a.s.; Mon Alba s.r.o.; Muzeum lega; Pekařství Moravec, s.r.o; Pizza 
Tondo; Restaurace Sezóna; Sconto Nábytek, s.r.o.; Tiskárna Fabián; 
Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.; Zásobování kanceláří, s.r.o. a všem 
dalším drobným dárcům.

DDM, Dětský lesní klub V Hájence, Divadlo Horní Počernice, 
Hornopočernický zpravodaj, Chvalský zámek, Kulturně komunitní 
centrum Knihovna, Neposeda, z.ú., Senioři České republiky, SKP 
Horní Počernice, Skautské středisko Oheň Horní Počernice, SOŠ pro 
administrativu EU, Společenství Molechet a dalším spolupracujícím 
médiím a organizacím.

Za spolupráci děkujeme  
hornopočernickým organizacím
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Vytištěno za podpory P3 Logistic Parks. Děkujeme.

Za dotační podporu děkujeme

Městské části Praha 20, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Magistrátu 
hlavního města Prahy, Ministerstvu vnitra, Nadačnímu fondu Tesco  
a dotačnímu programu ČSOB.





www.domumraje.cz

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 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

• formou darovací smlouvy: hana.hola@domumraje.cz           

darujte čas jako dobrovolník
napište Hance

dobrovolnik@domumraje.cz


