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Milí přátelé Mumraje,
i v roce 2021 jsme improvizovali a hledali cesty, jak přinést do
rodin radost, pohodu a inspiraci pro osobní rozvoj.
Teprve koncem roku 2021 se život vracel do běžného režimu
a my se s vámi zase mohli začít potkávat na různých komunitních
akcích. Uvědomujeme si, že osobní kontakt s dalšími lidmi je
důležitý pro psychickou pohodu každého jednotlivce i pro celou
rodinu.
Nadále chceme dělat radost seniorům, proto pokračujeme ve
vytváření svátečních dekorací z období počátku pandemie.
Spolu s dobrovolníky a podporou MČ P20 jsme pro ně vytvořili
138 vánočních věnců a 117 květináčků s velikonočním osením.
Také máme radost, že se nám i v této době podařilo rozjet nový
projekt Expedice tatínků s dětmi. Díky expedicím se tak mezi nimi
může prohloubit pouto a vzájemný vztah. Výsledkem je následně
spokojenost celé rodiny.
Věříme, že následující rok bude ještě více přát vzájemnému
setkávání, které ke spokojenému životu všichni potřebujeme.

Hana Holá
ředitelka spolku

Barbora Zálohová
předsedkyně spolku
a tým Mumraje
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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

=
45 zaměstnanců celkem na 4,57 pracovní úvazky

+ 18 externistů na pravidelnou spolupráci

Dobrovolníci
1568 hodin = 196 dnů
V roce 2021 naši dobrovolníci, kterých bylo 81, odpracovali celkem
1.568 hodin. Z toho 1/3 (513 hodin) odvedl samotný tým Mumraje.
Dobrovolnická práce má za rok 2021 v přepočtu na koruny
hodnotu 272 832 Kč. Žádná naše komunitní akce se bez podpory
dobrovolníků neobejde a my jsme vděčni za jejich pomoc.
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Proč tu jsme
Máme rádi Horní Počernice a chceme, aby se nám všem tady
dohromady dobře žilo.
Tvoříme otevřený prostor pro společná setkávání a pomoc.
Propojujeme lidi různých generací, dovedností a zájmů. Vytváříme
příležitosti pro osobní růst i společnou zábavu.

Na čem nám záleží

SOUNÁLEŽITOST

SMYSLUPLNOST

Vnímáme dobré mezilidské
vztahy jako zásadní
hodnotu. Zajímáme se o lidi
kolem nás, mluvíme s nimi,
propojujeme je mezi sebou,
pomáháme.

Chceme zlepšovat svět
kolem nás, třeba i pomalu
a po kouskách. Všechno co
děláme, směřuje k tomu, aby
se v Horních Počernicích
lépe žilo.

OTEVŘENOST

EMPATIE

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.

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

akce
1 600 návštěvníků

kurzy, kroužky
a ateliéry
679 dětí
a dospělých

setkávání
97 rodin

ekocentrum
280 dětí

rozvíjíme rodinu
a podporujeme
komunitu

semináře
34 rodin
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školička
92 dětí

konzultační
centrum
102 konzultací

coworking
886 hodin

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 2021 naši Školičku navštěvovalo celkem 61 dětí.
V srpnu jsme tradičně otevřeli Mumraj pro týdenní letní Školičku
a Létající příměstský tábor, kterých se zúčastnilo celkem 31 dětí.

„

Díky skvělému individuálnímu a obětavému přístupu tet ve
školičce se nám dcerka ještě více zdokonalila v řeči. Naučila
se dělit a já dostala prostor starat se o její sestřičku ve stejné
míře jako o ní.

“

Jitka – maminka Verunky

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
• 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). Ostatní kroužky proběhly v menším rozsahu,
jen jak to situace dovolila.
Naše specialita:
U vybraných kurzů pro dospělé zajišťujeme hlídání dětí. Díky tomu
se mohou rozvíjet také rodiče na mateřské a rodičovské dovolené.
V roce 2021 navštěvovalo 508 osob 35 kurzů.

Z lekcí jógy s Luckou jsem
nadšená, jelikož je skvělá
a protože to mé staré kostře
dělá dobře, velmi ráda budu
v kurzu pokračovat. Jsem
opravdu vděčná, že jsem
vaše kurzy objevila. Jsou
skvělé, člověku je líp fyzicky,
ale hlavně i psychicky.

“

Dáša Zahradníková

„

Děkuji za skvělou organizaci
kroužku parkouru, Vám
i trenérům. Děti jsou opravdu
nadšené.
Eva Michálková
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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,
keramické podvečery
V době pandemie jsme dle vládního nařízení nahradili prezenční
výuku u některých kurzů výrobou keramiky v domácím prostředí.
Kurzistům jsme zajistili keramickou hlínu s podrobným návodem
od lektorky.
V roce 2021 navštěvovalo 22 ateliérů 171 účastníků.

„

Synovi keramika hodně pomohla na jemnou motoriku i na
takové to uzemnění a určitě přispěla i k jeho školní zralosti.
Sylva K. – maminka

“

Aktivita je podpořená Městskou částí Praha 20 v rámci projektu
Podpora akcí a výtvarných ateliérů Mumraje.
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Akce
V průběhu 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 2021 jsme kladli větší důraz na venkovní aktivity a také na to,
aby byly akce z hlediska pandemie maximálně bezpečné a částečně
bezkontaktní. Mnoho aktivit jsme přenesli ven či do on-line prostředí,
měnili harmonogram i během roku a vytvářeli aktivity nové.
Přes nepříznivou epidemiologickou situaci jsme uspořádali tyto
akce: Pohádkový ekoles, On-line maškarní bál pro děti, Mikulášskou
nadílku pro nejmenší i domů, Dobročinný bazar, Burzu oblečení,
hraček a sportovních potřeb.
Aktivně jsme se podíleli na řadě počernických komunitních akcích:
Zažít město jinak – víkend pro Horní Počernice, Otevírání divadelní
sezóny, Počernická světýlka, Masopustní stezka, Vánoční
a Velikonoční tvoření pro radost seniorům.
Akce pořádané Mumrajem navštívilo celkem 1 600 lidí. Všechny
tyto akce byly zajišťovány dobrovolnicky.

Ohlasy z návštěvní knihy
Pohádkový les:

“

Bylo to krásné jako každý rok.
Oceňujeme nápadité kostýmy.
Karhanovi

„

Děkujeme, zvlášť za tahání řepy.
Královi
Byl to krásný rodinný výlet!
Vackovi

Naše akce byly podpořeny
Městskou částí Praha 20.
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Zažít město jinak – víkend pro Horní Počernice
Druhým rokem jsme se připojili k akci Zažít město jinak. Tentokrát
proběhla v areálu Hotelu Čertousy a ve Svépravicích.
U Hotelu Čertousy vytvořili pestrý program: DDM s kytarou
a ukulele, Dětský pěvecký sbor Rokytka, Life Center s anglickými
písničkami a tancem, Q2 – komorní smyčcový soubor ZUŠ HP,
Familyfiddlers – komorní soubor rodičů s dětmi ZUŠ HP, Komorní
uskupení QUARTTETKY, Kapela Neúspěšný Atlet a večer zakončil
DS Klimpr s Mini Impro šou.
Děti se zabavily i doprovodným programem díky spolkům
a organizacím: Ekocentrum Mumraj, DDM, Life Center, Sbor
dobrovolných hasičů Praha – Chvaly, ECM, Molechet a Skauti.
Akci u Svépravické kapličky koordinovalo středisko Diakonie.
Krásnou atmosféru pomohli vytvořit: Školička Kostička, Sbor
dobrovolných hasičů Praha – Chvaly, Majda Moudrá, Ptáčkovi,
floristka Terka Česká a studenti z učiliště z Prahy 9.
Do akce se zapojili místní umělci, spolky a organizace a společně
vytvořili program pro zhruba 500 osob.

Tvoření pro radost seniorům
Bez ohledu na pandemii jsme se rozhodli pokračovat v rozdávání
radosti seniorům. Je to násobná radost, protože si tuto akci užívají
i ti, kteří výrobky vytváří. Materiál zajistila Městská část Praha 20.
V tomto roce vyrobilo 38 rodin/týmů 138 vánočních věnců a 29
rodin/týmů nazdobilo 117 velikonočních květináčků s osením.
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Rodinné hry se skřítky
Po krásných ohlasech na hry z předchozího období jsme v nich
pokračovali i v roce 2021. Záměr byl prostý, pomoci rodinám trávit
kvalitně a hlavně venku společný čas v době omezení.

Jarní hry se skřítkem Jaruškou
Na jaře, kdy se většina aktivit ještě nemohla konat, jsme vytvořili
postupně 3 hry: Hledá se Jaruška, Čarodějnická škola s Jaruškou
a Výlet do ptačí říše s Jaruškou. Nejprve děti poznávaly stromy
a hledaly skřítka. Na čarodějnice se děti staly žáky Čarodějnické
školy a plnily úkoly, které vyluštily pomocí lexikonu kouzel. Na
konci jara pak poznávaly v lese ptáčky. Prohlédly si reálné makety
a slyšely i jejich hlasy.
Podobu Jarušky vytvořila Zuzana Warausová, ptáčky vymodelovala
Jana Mitáčková. Děkujeme.
Při hrách se hravou formou vzdělávalo 300 dětí.

Hry se skřítkem Jaruškou byly podpořeny programem ČSOB pomáhá
regionům.
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Zažij podzim všemi smysly
Na podzim mohly děti při procházce po Horních Počernicích
zapojit všechny smysly. Podle instrukcí od nového skřítka Mumrajdy
plnily zašifrované úkoly a trénovaly tak svůj zrak, hmat, čich i chuť.
Nového skřítka Mumrajdu navrhla a pojmenovala 12letá Kristýna
Novotná, grafickou podobu podle návrhu vytvořila Jana Mitáčková.
Děkujeme.
Hry se zúčastnilo celkem 150 dětí.

„

„

“

Moc ráda bych Vám poděkovala za naprosto fantastickou a do
sebemenšího detailu vyladěnou třetí Ptačí Jarušku. Makety ptáků
byly úžasné a těch spoustu zajímavých informací i úkolů, no
prostě paráda. Také moc kladně hodnotím, že tentokrát nebyla
hra v ulicích Počernic, kde je často velký provoz aut a člověk musí
stále děti hlídat. V lese je to však nádhera. Moc se těšíme, zda
bude na podzim zase nějaké pokračování.
Martina Sochorová + Terezka

“

Hra s Mumrajdou byla nápaditá, mladším dětem jsme museli
občas trochu pomoci, starší to zvládly krásně. Na konci byly ale
všechny smutné, že už je konec a moc se těší na další vaši hru.
Katka Algeriová
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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
• těhotenství, porod, kojení
• logopedická cvičení
• služby speciálního pedagoga
Osobní rozvoj:
• koučink a kariérní poradenství
• výživové poradenství
Zájemci využívají individuální konzultace s těmito odborníky:
psycholožka, koučka, personalistka, dula, účetní, IT specialista,
specialistka MKT a PR, výživová poradkyně, logoped. asistentka.
Tým 9 konzultantů poskytl 102 konzultací 44 osobám.

Semináře *
Cílem seminářů je posilování rodičovských kompetencí, pomoc
rodičům s návratem do zaměstnání po rodičovské dovolené,
zajištění bezpečného rozpočtu v rodině a propojení seniorů
s děním v rodinném centru, a to prostřednictvím zajímavých témat.
Některé semináře proběhly on-line z důvodu pandemické situace.
Naše specialita: U některých seminářů zajišťujeme také hlídání dětí.
Rodiče se mohou vzdělávat, zatímco my pečujeme o jejich děti.
Semináře navštívilo celkem 42 osob.
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Coworking *
Zajišťujeme sdílený prostor především rodičům malých dětí. Ti
v klidu pracují či studují a my pečujeme o jejich děti. Sdílený prostor
lze využít pro kancelářskou nebo rukodělnou práci, pro péči o tělo
a prostor pro pracovní schůzky či jednání. Nechybí ani zázemí.
Coworkeři si mohou zapůjčit notebook, šicí stroj či overlock.
I přes zavření coworkingu během jara odpracovali coworkeři téměř
o třetinu více hodin, než jsme původně v projektu plánovali.
V coworkingovém centru odpracovali coworkeři během roku,
se zajištěným hlídáním dětí, celkem 886,5 hodin. Chůvy zajistily
505 hodin péče o děti.

„

*

Díky moc za skvělý rok a půl v coworku v Mumraji. Péťa byl
vždycky spokojený a já taky.
Aneta Zichová

“

Konzultační centrum, Semináře, Coworking a Setkávání 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 129
osob v 549 návštěvách.
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Svépomocné rodičovské skupiny *
Setkávání – cílem je vytvořit podporu pro komunitu prostřednictvím
pravidelných setkávání rodičů s dětmi do 5 let. Tuto aktivitu vedou
rodiče-dobrovolníci, kteří připravují program. Díky němu děti
spolu s rodiči rozvíjí své psychomotorické dovednosti pomocí her,
kreativního tvoření a cvičení. Pro rodiče-dobrovolníky zajišťujeme
školení v oblasti rozvoje dětí. Setkávání se konají 2x týdně.
Rodina spolu – 2 sobotní dopoledne, kde lze vyzkoušet Montessori
pomůcky a aktivity vhodné i pro domácí prostředí. Aktivity jsou
určeny pro děti od 1,5 roku do 10 let a jejich pra/rodiče.
Tátové a děti spolu – výpravy jsou určeny pro tatínky a jejich děti
od 2–8 let. V roce 2021 proběhly 2x, vždy v neděli.
Setkávání, tréninkové aktivity a sdílení rodičů s dětmi – celkem
navštívili rodiče s dětmi setkávání v centru 96x. Program Rodina
spolu navštívili účastníci celkem 18x a program Tátové a děti spolu
navštívili účastníci 11x. Celkem 51 podpořených osob.

Ekocentrum Mumraj
Ekocentrum slouží jako odborná podpora pro pedagogy i širokou
veřejnost. Hlavním cílem je informovat o stavu a možnostech péče
o životní prostředí a to v různých formách (EVP, přednášky apod.).
Programy poznávání přírody pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a víceletá
gymnázia
Díky ekologickým výukovým programům (EVP) ukazujeme dětem
přírodu v okolí jejich bydliště. Přestože byla výuka ve školách
omezena z důvodu pandemie, o programy byl velký zájem.
V roce 2021 navštívilo naše EVP v menších skupinkách 280 dětí.
Ekostezka u Památníku Josefa Lady v Hrusicích
Díky zapáleným kolegyním vznikla trvalá interaktivní stezka „Děti
ve svém živlu®. Všechny aktivity provází slavný kocour Mikeš.
Podařilo se zafinancovat část programů, vybavení a školení lektorů díky
darům z ČSOB pomáhá regionům a z nadace ČEPS.
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finance
Struktura finančních zdrojů
MČ P20 – dotace a účelové dary 5,8 %

MČ P20 – nájem a energie
zdarma 4,3 %

Od uživatelů 53,5 %

Úřad práce – kompenzace
Antivirus 6,9 %

MHMP – dotace 5,5 %

MPSV – dotace 16,8 %

Ministerstvo vnitra – dotace 2 %
Dary finanční a věcné 5,5 %
Vysvětlivky: MČ P20 – Městská část Praha 20
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
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Hospodaření organizace (v Kč) v roce 2021
Výnosy z vlastní činnosti

1 734 251

Kurzovné, Školička, semináře, EVP programy

1 455 169

Setkávání v herně a Montessori

11 050

Konzultační centrum

10 320

Jednorázové akce

59 358

Coworkingové centrum

70 440

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

127 914

Dary

154 412

Finanční dary

79 412

Nefinanční dary (vč. darů do soutěží)
Dotace celkem

75 000

1 131 221

Dotace na projekty (podrobně viz tabulka na str. 16)
Bezúplatná výpůjčka prostor a energie od MČ Praha 20
Ostatní výnosy

997 094
134 127
223 867

VÝNOSY CELKEM

3 243 771

Materiálové náklady a spotřeba energie
Výtvarné potřeby, hračky, drobné vybavení

345 286
196 049

Kancelářské a hygienické potřeby

20 346

Občerstvení pro děti (Školička, hlídání dětí) a dobrovolníky

25 666

Energie (hradila Městská část Praha 20)

101 655

Zboží k prodeji
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Ostatní materiál (vč. věcných darů do soutěží), knihy apod.
Nemateriálové náklady

1 353
812 966

Nájemné (větší část hradila Městská část Praha 20)
Opravy a údržba

51 872
55 000

Telefony, internet, pošta, zápisový systém
Lektoři kurzů a seminářů

37 344
421 903

Odborníci konzultačního centra

51 000

Školení zaměstnanců

3 980

Účetní a ekonomické služby, zpracování mezd
Ostatní služby (revize, svoz, pojištění, nájem tiskárny apod.)

99 900
91 967

Osobní náklady včetně odvodů zdr. a soc. pojištění

2 066 168

Jiné ostatní náklady (pojištění, bankovní poplatky)

8 104

NÁKLADY CELKEM

3 232 524
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Přijaté dotace na projekty
Obec, kraj nebo
ministerstvo

Projekt

Kč

MPVP – podpora
rodinné politiky

Mumraj jako vícegenerační dům

544 988

MHMP – podpora
rodinné politiky

Mumraj jako vícegenerační dům

142 000

MHMP – životní
prostředí

Část projektu 2021/22 – EVP
programy

MČ Praha 20

Mumraj jako vícegenerační dům

30 000

MČ Praha 20

Školička – školka nanečisto –
adaptační program

30 000

MČ Praha 20

Vícegenerační ateliéry Mumraje

30 000

MČ Praha 20

Akce pro rodiny v Horních
Počernicích, koordinace
dobrovolníků v době pandemie

79 000

MČ Praha 20

Koordinace akce Zažít město jinak

40 000

MČ Praha 20

Nájem a energie za užívané prostory

Úřad práce

Kompenzační příspěvek z programu
Antivirus

223 867

Ministerstvo vnitra
– obor prevence
kriminality

Dobrovolníci v Mumraji

65 000

DOTACE CELKEM

36 106

1 355 088
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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 2021 byl čistý výtěžek sbírky 8.713 Kč. V roce 2021 nebyl
výtěžek sbírky využít a zůstává tak k využití pro další roky.
Celkem byl k 31. 12. 2021 ve veřejné sbírce zůstatek 79 316,72 Kč.
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děkujeme
$

Za finanční podporu děkujeme

Brenntag ČR, s.r.o., DevCom spol. s r.o., Luboš Vlček, LUTOKO, s.r.o.,
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o., P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o., Rodovský
Jindřich, STROJSERVIS Praha, s.r.o., Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.,
Zásobování kanceláří s.r.o.
Individuální dárci portálu Darujme.cz: Krásný Jakub, Krausová Lucie,
Krbec Jaroslav, Rychterová Olga, Veselá Jana, Zelenková Zuzana.
Děkujeme také všem, kteří nás podpořili drobnými dary do naší
sbírkové kasičky, nákupy přes Givt, koupí obrazů a keramiky v aukci
či ponecháním části kurzovného za období koronaviru.

Za materiální podporu děkujeme
Avery Denisson spol. s r.o., DinoPark Harfa, ELKOV elektro a.s.,
Europlant šlechtitelská spol. s r.o., Globus ČR, k.s., IKEA Černý most,
Makro Černý Most, Metrostav a.s., Mon Alba s.r.o., Muzeum lega,
Pekařství Moravec, s.r.o., Tiskárna Fabián, Zásobování kanceláří, s.r.o.

Za spolupráci děkujeme
hornopočernickým organizacím
Dětský lesní klub V Hájence, Divadlo Horní Počernice, Chvalský zámek,
Hornopočernický zpravodaj, Kulturně komunitní centrum Knihovna,
DDM, Neposeda, z.ú., SKP Horní Počernice, Skautské středisko Oheň
Horní Počernice, Společenství Molechet, Life Center, ECM Horní
Počernice, SDH Praha – Chvaly, Salesiánské hnutí mládeže, z. s. a dalším
spolupracujícím médiím a organizacím.
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Za dotační a grantovou podporu děkujeme
Městské části Praha 20, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Magistrátu
hlavního města Prahy, Ministerstvu vnitra, Nadačnímu fondu Tesco,
grantovému programu ČSOB a grantovému programu ČEPS a.s.

20

21

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

darujte materiál nebo služby

napište Simoně:
dobrovolnik@domumraje.cz

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

www.domumraje.cz

