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Představení
organizace
Místní místním
a sítě solidárních
podniků

Místní místním podporuje společnost v solidaritě s lidmi bez domova a v nouzi. Snažíme se do společnosti
vnést téma solidarity, přívětivého sousedství, destereotypizace bezdomovectví a otevřenosti k lidem v místech, kde žijeme.
Naším hlavním projektem je síť solidárních kaváren,
restaurací a dalších podniků, které rozhodnou nabízet
drobnou pomoc zdarma lidem bez domova a v nouzi.
Síť řeší stereotypizaci bezdomovectví i nedostupnost základní infrastruktury v Praze, jako je přístup na
toaletu, k vodě či nabití telefonu. Vzniklá platforma pomáhá nad rámec sociálních služeb lidem v nouzi zvedat se na vlastní nohy, získat příležitost, přijetí a vytvářet sociální vazby. Sociálně přívětivé město disponuje
aktivním sousedstvím a vlastní funkční záchytnou sítí
pro kohokoli bez rozdílu.
Od roku 2018 vytváříme síť dostupné infrastruktury
a pomoci pro lidi v nouzi a bez domova. Doplňujeme

a rozšiřujeme tak nabídku a dostupnost pomoci mimo
prostředí sociálních služeb. Zapojujeme do pomoci lidem v nouzi soukromé podniky i veřejnost a napomáháme tím integraci sociálně vyloučených přenesením
pomoci do běžného nesegregovaného prostředí. Naším cílem je stabilní záchytná síť solidárních podniků,
na kterou se mohou uživatelé a uživatelky při čerpání
služeb spolehnout, a kde zapojeným solidárním podnikům můžeme nabídnout organizační, fundraisingovou, poradenskou podporu a síťování se spádovými
sociálními službami.
Kromě solidární sítě se věnujeme také výtvarníkům*cím a muzikantům*kám se zkušeností s bezdomovectvím. Pořádáme výtvarné a hudební workshopy
a setkání, na kterých se mohou umělecky rozvíjet a realizovat své nápady. Uměleckou tvorbou jim pomáháme
ke zplnomocňování a nabití sebevědomí, zároveň jim
nabízíme bezpečné a přátelské zázemí.

Cíle a hodnoty
Místní místním

— snižování sociálního vyloučení –
vytváření sociálních vazeb mezi
lidmi bez domova (či v nouzi)
a jejich okolím, budování lokálních
komunit a upevňování vztahů v nich
— podpora občanské solidarity
-podpora sousedské solidarity,
zapojení občanů do přímé pomoci
druhým v jejich bezprostředním
okolí

THE CHIME:

— podpora lidí bez domova a v nouzi –
destigmatizace bezdomovectví
a lidí v nouzi, odstraňování
stereotypů a bariér v setkávání
různých sociálních vrstev

Nejsme jedinou solidární sítí pro lidi v nouzi. Obdobné
projekty fungují od Seattle přes Montreal až po Madrid,
Paříž, Londýn a Brussel. Společně se již 4 roky pravidelně
scházíme, vzájemně se podporujeme a předáváme dobrou praxi. Tahle skvělá parta se po celém světě shoduje
na stejné myšlence. Seznamte se s The Chime:
https://www.thechime.org/

Činnost
Místní místním
v roce 2021

Solidární síť
Místní místním

V roce 2021 se do solidární sítě podniků nově přidali:
komunitní centrum pro seniory*ky Přístav 7/Plovárna
(Praha 7), vegetariánská restaurace Mlsná kavka (Praha
8), dvě kavárny: Kavárna Pražírna (Praha 2) a Dobrá
Trafika – Korunní (Praha 2) a knihkupectví+kavárna
Knihkopec (Praha 7).
23/9/2021 jsme zorganizovali Setkání solidární sítě MM
v kavárně Potrvá

Celkem bylo v roce 2021 v solidární síti 17 podniků:
9 kaváren, 3 restaurací/bistro, 2 komunitní centra,
2 obchody s oblečením, 1 divadlo:
Přestupní stanice – obě pobočky, Restaurace
Střecha, prostor39, ROH, Jídelna Kuchařek bez
domova, Hájovna, Potrvá, Family coffee & bistro,
Kavárna Pražírna, Dobrá Trafika Korunní,
Knihkopec, Hanoi Square Restaurant, Bistro Habibi,
Přístav 7 / Plovárna, Studio Hrdinů, Mlsná kavka
Zapojené podniky lze najít v 7 městských částech
Prahy
Spolupracujeme se třemi městskými částmi
(Praha 3, 7, 11)

Spolupracujeme s většinou poskytovatelů sociálních
služeb v Praze pro lidi bez domova i další cílové
skupiny:
Centrum sociálních služeb
Naděje
Armáda Spásy
Charita
K Srdci klíč
Jako doma
Neposeda
Elpida
Fokus
La Strada
Sananim
Společnou cestou

Služby poskytované
v rámci solidární sítě

Nabízíme celkem přes 100 drobných služeb zdarma,
a to komukoliv, s důrazem na podporu lidí v nouzi
a bez domova. Každý den tak lidé mohou na těchto
místech využít.
Humanitární opatření
— využití lékárničky
— využití toalety
— kohoutkovou vodu
— zalití instantního nápoje / jídla horkou vodou
— ohřátí jídla
— darování drogerie
— darování oblečení / bot
Digitální inkluze
— nabití telefonu
— připojení k wi-fi
— možnost zavolat si
— využití počítače
— využití tiskárny
Sociální inkluze
— možnost zaslání dopisu
— možnost přijít „na kus řeči“
— možnost posedět
— přístup k dennímu tisku

Doplňujeme místně i kapacitně omezené služby
a infrastrukturu, kterou poskytuje jinak výhradně síť
sociálních služeb.
Podniky také nabízí vouchery Místní místním,kterými
může veřejnost předplácet nákladnější a lidem
v nouzi hůře dostupné služby:
— horký nápoj (čaj / káva)
— polévka
— menší jídla (sendvič / toast / nakládaný hermelín)
— hlavní jídla / polední menu
— dezert
— oblečení
— lístek do divadla
— vstup na koncert

Dáváme lidem na okraji možnost čerpat i služby,
ke kterým se běžně nemají možnost dostat, a to na
běžných místech, a být tak součástí společnosti.

Podniky zapojené
do solidární sítě
Místní místním

KOBYLISY

HOLEŠOVICE
BUBENEČ

•

Přístav 7 / Plovárna

•

Potrvá

JOSEFOV

VELESLAVÍN
MALÁ STRANA
BŘEVNOV
SMÍCHOV

Jídelna Kuchařek bez domova
Hájovna
KOŠÍŘE

•

•

•

VYSOČANY

Studio Hrdinů
Knihkopec

HRADČANY

STŘEŠOVICE

•

Bistro Habibi
Family coffee & bistro

LIBEŇ

DEJVICE

MOTOL

••

•

KARLÍN
Mlsná kavka

•
•

ROH – Družstevní kavárna
prostor39
STARÉ MĚSTO
Přestupní stanice
Přestupní stanice
ŽIŽKOV
Restaurace Střecha
Hanoi Square Restaurant
NOVÉ MĚSTO
Dobrá Trafika Korunní
Pražírna

•• •
•

•

•

•

VRŠOVICE
Kavárna Čekárna

VYŠEHRAD
NUSLE

PODOLÍ

MICHLE

STRAŠNICE

Komunitní aktivity

Během roku 2021 jsme vedli Komunitní centrum pro lidi
se zkušeností s bezdomovectvím. Centrum reagovalo na nedostatek možností realizace i osobního růstu
sociálně vyloučených obyvatel a nedostatek návazné
podpory pro lidi, kteří jsou na půli cesty od bezdomovectví. V komunitním centru v karlínské Invalidovně,
které jsme pro ně uzpůsobili, se mohou tito lidé organicky stát členy širší tvůrčí komunity, dostávají podporu v tvůrčí činnosti i v tom, aby se mohli v životě postavit se na vlastní nohy. Mají možnost smysluplného
trávení volného času i běžného kontaktu s veřejností.

merch Místní místním vytvořený umělci*kyněmi se
zkušeností s bezdomovectvím

Centrum chce pořádat hudební a výtvarné dílny, sousedská setkávání, výlety, koncerty, výstavy a přednášky
se sociálními tématy. Projekt stojí na pomezí sociálně-aktivizační, sociální a umělecké oblasti a podpory.
Zároveň díky propojování s veřejností projekt pomáhá
získat nový pohled na bezdomovectví a ve společnosti
snižuje bariéry i stereotypy vůči lidem v nouzi a bez
domova.
Podpora, participace a zplnomocnění lidí bez domova. Veřejnost, která může pomoci a zároveň tvořit,

učit se, a poznávat se trochu jinak. Snižování bariér
i předsudků o bezdomovectví. – komunitní centrum!
S umělci a umělkyněmi se zkušeností s bezdomovectvím jsme pro vás v době covidu chystali první
merch Místní místním. Umělkyně a umělci s vlastní
zkušeností s bezdomovectvím z našeho komunitního
centra vytvořili potisky na trika, plátěné tašky a pohledy, které podpořily jak je, tak další lidi se zkušeností
s bezdomovectvím.

Komunitní akce

od 6/2021

Kurz kresby/malby pro všechny – Invalidovna – 16 kurzů

od 6/2021

Místní jóga – hodiny jógy pro všechny – Invalidovna – 10 kurzů

06–09

Léto 2021 v komunitním centru MM – hudební jamming, otevřený ateliér pro lidi se zkušeností s bezdomovectvím i širokou veřejnost

27/6/2021

Koncert Muzikantů bez domova a představení MM na festivalu Letní rebelie

28/6/2021

Grilování pro humanitární hostel Melounova a umělce se zkušeností s bezdomovectvím – Studio Alta Invalidovna

27/7/2021

Místní hrají místním – Koncert na podporu lidí bez domova a v nouzi a MM – vybraní umělci a Muzikanti bez domova – Dvůr Kobylisy

4/8/2021

Výlet s muzikanty a umělci bez domova do Srbska, Berounsko

30/9/2021

Koncert Muzikantů bez domova v rámci Dne otevřených dveří v Přístavu 7

16/10/2021

Multižánrový solidární festival Umění a bezdomovectví – Studio Alta Invalidovna – výstava, koncert, přednáška, komunitní grilování, divadlo Jako doma

20/11/2021

Noc divadel: Hostina / gastronomická performance – Prezentace práce MM na Hostině – Studio Alta Invalidovna

12/2021

Výstava Evy Janečkové – Kavárna Pražírna

Přednášková
činnost, sbírky
a výzvy
přednášky:

V přednáškách a na akcích spolu s peery usilujeme
o destereotypizaci bezdomovectví.
Během roku 2021 jsme přednášeli nejen veřejně, ale
také online, na školách nebo v anglištině. Věříme, že je
důležité problematiku bezdomovectví otevírat, jak pro
širokou veřejnost, tak i na školách, a snižovat bariéry
pro odbornou diskuzi na téma chudoby, protože jen
pak můžeme pracovat společně na prevenci bezdomovectví, a aby se co nejméně lidí ocitalo na okraji
společnosti.

Sbírky a informační kampaně pak jsou naším logickým dalším krokem, kdy usilujeme o zapojení široké
veřejnosti do materiální, dobrovolnické či jiné drobné
pomoci lidem bez domova a v nouzi v našem okolí.
Zvyšujeme tak povědomí o tom, jaké potřeby má cílová skupina a jak jim snadnými prostředky můžeme
pomoci.

2/3/2021

prostor39 všemi smysly: SOLIDARITA – KOMUNITA: rozhovor s Místní místním a prostorem39 vedený Apolenou Rychlíkovou – dostupné online

21/3/2021

ZŠ Hanspaulka – beseda pro školu na téma bezdomovectví

19/6/2021

Otevřené ateliéry Praha – prezentace MM – Invalidovna

16/9/2021

Oběd v nouzi: Online diskuze o možnostech potravinové pomoci

7/10/2021

Gymnázium Duhovka – beseda pro školu na téma bezdomovectví

7/12/2021

Sunny Canadian International School – několik besed na téma chudoba a bezdomovectví pro třídy základního stupně

organizování sbírek:
1/2021

Sbírka Daruj lidem bez domova horký nápoj nebo polévku! – 2255 voucherů pro lidi bez domova a v nouzi

01-05/2021

Distribuce respirátorů solidárním podnikům a lidem v nouzi

3/2021

Sbírka Zůstaňme ve spojení // Mobilní telefony pro lidi v nouzi – vybrali a předali jsme lidem v nouzi 150 funkčních telefonů

12/12/2021

Vánoční bazar ve Studio Hrdinů

12/2021

Pečení (nejen) pro lidi bez domova – spolu se Sociální Perpetuum Mobile – 1300 porcí cukroví a přes 150 dárků pro lidi v nouzi a bez domova

od 11/2021

Solidární zima – sbírka na darujme.cz na vouchery v síti MM

Místní místním
v číslech

Od založení Místní místním jsme bez
institucionální podpory zprostředkovali:
díky solidární síti podporu v průměru 123 lidem bez
domova či v nouzi týdně (pomoc 40 vouchery a cca
83 lidí drobnými službami týdně).
Vouchery
Celkem jsme za 4 roky práce poskytli
8 406 voucherů pro lidi bez domova a v nouzi za
solidární ceny v hodnotě 504 360 Kč (za komerční
ceny pro koncové zákazníky by jejich pořízení přišlo
min. na 580 000 Kč)
Pozn. z celkového počtu voucherů bylo 4 615 porcí
jídla poskytnuto během pandemie za sníženou
solidární cenu průměrně 60 Kč a zbytek jsou námi
předplacené vouchery.

Drobné služby
Odhad využití drobných služeb dle evaluací MM
2021/2022: min. 10,4 služeb zdarma týdně na jeden
solidární podnik. Ročně tak lidem v nouzi současná
solidární síť poskytne přes 10 tisíc drobných služeb
v minimální hodnotě za 150 000 Kč. Služby může
navíc využít každý občan.
Nejužívanější služby jsou využití toalety, nabití
telefonu, kohoutková voda.

Služby poskytované solidární síti nejen zpřístupňují
chybějící infrastrukturu, ale přinášejí i finanční
úsporu lidem v nouzi, snižují nároky na sociální
služby, a s pomocí veřejnosti a spoluúčasti podniků
na drobných nákladech pomáhají šetřit peníze.
Aktivně síťujeme veřejnost, podniky, neziskové
organizace a městské části:

Jsme součástí celosvětové organizace solidárních
sítí The Chime s dalšími
projekty z Belgie, Francie, Španělska, Velká Británie,
USA a Kanady.
thechime.org

pleinmilieu.qc.ca/en/our-actions/loranger/
(Canada, Montreal)
pledgetohelp.org (USA, Seattle)
lacloche.org (FR)
reconnect-uk.org (GB)

rednexos.org/la-red-nexos (ESP)
enchantevzw.be (BE)
hartelijkehandelaars.be (NL) atd.

Reakce solidárních podniků, sociálních
služeb a celosvětově obdobných projektů,
když jsme se jich ptali na zpětnou vazbu,
benefity spolupráce a proč jsou součástí
solidární sítě MM.

Podniky

Jsem rád, že mohu být součástí, že se rozrůstá počet
podniků a že máme úžasnou podporu.
Kavárna Family Coffee & bistro, Praha 8
Jste skvělí!!! Díky za všechno, co děláte! Jen kdybyste
náhodou nabrali někoho nového, tak mu hned na startu
doporučte to nepřepísknout :-)
Kavárna ROH Družstevní kavárna, Praha 3
From my experience in gastronomy I can tell that every
single restaurant can feed at least three people in need
every single day and it will not break them financially.
Bistro Habibi, Praha 8
S radostí u nás vedle našich klientů – seniorů také přivítáme sousedy a veřejnost, proto jsme neváhali naše
zázemí a prostor otevřít také pro lidi bez domova či se
zkušeností s bezdomovectvím. Těší nás, že můžeme
alespoň trochu přispět ke zmírnění dopadů spojených
s bezdomovectvím a můžeme být nápomocni při pokrytí těch nejzákladnějších potřeb.
Přístav 7, Elpida, Praha 7

Společně s Místní místním a řadou dalších podniků
jsme během covidu rozdávali bagety v terénu, nebo si
zákazníci mohli zakoupit jejich voucher na kafe a zákusek pro lidi bez domova v našem žižkovském bistru.
I díky této síti se pak lidé v nouzi dozví, že si k nám
mohou přijít třeba nabít telefon, odskočit si, natočit si
vodu, připojit se na internet nebo si objednat zavěšený
oběd. To vše zdarma, bez nutnosti jakékoliv útraty.
Bistro Střecha, Praha 3
Díky spolupráci s Místní místním je možné v naší kavárně zakoupit voucher na produkt, který tu zůstane
zavěšený pro někoho v nouzi či bez domova. Nebo můžete zakoupený voucher komukoliv darovat. Zároveň
jako součást iniciativy Místní místním je u nás možnost
využít drobných služeb, jako je odskočit si na toaletu,
nabít si mobil, posedět v kavárně bez nutnosti si cokoliv kupovat, dostat skleničku kohoutkové vody. Dělá
nám radost, že společně s vámi vytváříme solidární
a přívětivý prostor pro každého bez rozdílu.
prostor39, Praha 3

Sociální služby

Místo, kam se nemusí bát jít a kde jim pomohou alespoň se základními věcmi.
Naděje, terénní program, Praha
Poskytuje jim možnost zajít do kavárny, kterou by si
jinak nemohli dovolit.
Fokus, Praha
Na rozdíl od služeb NNO pro osoby bez přístřeší tento
projekt vnímají jako méně stigmatizující. Neinstitucionální solidarita na klienty působí lépe, než když mají
využívat sociální služby. Díky, jen tak dál :)
La Strada ČR
Nejedná se o vyloženě profesionální pomoc, přenáší kompetence zpět do komunity a lidé se dostávají
do kontaktu s lidmi se zkušeností s bezdomovectvím
a může to bourat předsudky a stereotypy – zároveň
lidé se zkušeností nejsou vázání na sociální služby
a může tam docházet k mnohem pestřejší interakci.
Díky, že to děláte!
Armáda spásy, terénní program, Praha

Projekt je však skvělým benefitem pro některé z našich
klientů – ať již přístup k nabízeným službám v rámci
podniků, tak i přesah: vouchery,
dále využití běžných podniků, nejen sociálních služeb,
prostor na účast v „běžném“ společenství, komunitě...
Naděje, Praha
Klienti mají možnost využít služeb podniků v místě, kde
se zdržují, protože si v podnikách mohou dojít na toaletu, mohou si nabít telefon, využít wi-fi atd., mohou
těchto služeb využít v místě, kde se zrovna zdržují, za
mě je to opravdu velký benefit. Super projekt :)
K srdci klíč, Praha

The chime
Síť celosvětových
projektů
podobných
Místní místním

Místní Místním is part of an international social movement promoting empowerment, inclusion, and mutual aid. In addition to the obvious benefits such as
increased sense of security, awareness of the realities
of vulnerable people and improved cohabitation, we
would like to highlight some significant local impacts.
Network made by locals for locals – Místní Místním is
an organization that is well rooted in its community.
It has its own identity and does not replicate existing
network models. Místní Místním sticks to the needs of
its community and wants to remain authentic. Místní Místním has been indispensable in developing our
own network of shopkeepers here in Montreal. Místní
Místním is an organization with an important mission
and a significant impact. The raison d‘être of this organization is not in question, especially in this difficult
economic and social-health context
L’Oranger, Plein Milieu, Montreal, Canada

Social exclusion is usually considered an individual
problem (e.g poverty and social exclusion are the result of one’s decisions and actions), while it should be
viewed as a collective problem society should tackle
all together (e.g poverty and social exclusion result
in a systemic dysfunction on which every citizen can
act). The Chime is an international network of NGOs
fighting social exclusion of homeless people. Currently, The Chime initiatives, inspired by La Cloche (one
of the Chime founding members, Ashoka Fellow and
member of the FEANTSA) in France, are located in 6
countries (France, USA, Canada, Czech Republic, Belgium, UK) and 17 cities. While each project has their own
development strategy, they all support each other at
every stage. The Chime therefore acts as a collective
support program for each initiative to grow its impact.
As one of the long-standing members of this network,
Místní místním has helped others grow by sharing their
experience and innovating locally, proving once again
how resilient the organization has been over the years
despite their minimum resources
THE CHIME (La Cloche – 14 cities in the
country, founded in Paris, France, L’Oranger –
Plein Milieu – Montreal, Canada,
Commerçants du Coeur – Brussels, Belgium,
The Pledge – Seattle, USA, ReConnect – London,
United Kingdom, Enchanté – Ghent, Belgium)

Lidé v Místní místním
Statutární orgán
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Speciální dík patří našim dobrovolnicím*kům, podporovatelům, sledujícím a všem, kdo se na nší činnosi jakkoliv podíleli nebo se do ní zapojili. Stejně tak náš dík
patří i pravidelným dárkyním a dárcům, kteří nám pomáhají naši činnost posunovat dále. Dík patří i všem jednorázovým dárcům a podporovatelům.

Příloha k účetní závěrce
ve zkráceném rozsahu
Místní místním, z.ú.
ke dni 31.12.2021

Obsah přílohy
Podle § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.:

1.

Popis účetní jednotky

2.

Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod

3.

Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením

4.

Informace o položkách dlouhodobého majetku

5.

Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl

6.

Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné dluhy
veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky

7.

Cenné papíry nabyté účetní jednotkou

8.

Informace k položkám dluhů

9.

Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů

Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za
10.
vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy
11.

Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů

12.

Informace k dani z příjmů

13.

Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a
majetkové situace

14.

Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů

15.

Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky

16.

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2021

Název a sídlo účetní jednotky

IČO

Místní místním, z.ú. ústav
K Brance 11/19e
Praha 5 Stodůlky
155 00

(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

08413444

Číslo
řádku

TEXT

Označení
A.

Náklady

1

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

3

A. III.

Osobní náklady

4

A. IV.

Daně a poplatky

5

A. V.

Ostatní náklady

6

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

7

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

8

A. VIII.

Daň z příjmů

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

329

329

168

168

3

3

9

Náklady celkem
B.

Činnosti

Součet A.I. až A.VIII.

Výnosy

500

10

500

11

B. I.

Provozní dotace

12

B. II.

Přijaté příspěvky

13

468

468

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

14

32

32

B. IV.

Ostatní výnosy

15

B. V.

Tržby z prodeje majetku

16

500

500

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne:

17

ř. 17 - (ř. 10 - ř. 9)

18

ř. 18 - ř. 9

19

18.04.2022

Právní forma účetní jednotky:

ústav

Součet B.I. až B.V.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Předmět podnikání:
-----

Pozn.:

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu

Místní místním, z.ú. ústav
K Brance 11/19e
Praha 5 Stodůlky
155 00

ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

08413444

a

b

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem
Součet A. až B.

Označení

PASIVA

a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem
Součet A. až B.

18.04.2022

Právní forma účetní jednotky:

1

2
121

203

9

121

203

11

121

c

Součet B.I. až B.IV.

Stav k posled. dni
účetního období

6

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
Součet A.I. až A.II.

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

c
Součet B.I. až B.IV.

Aktiva celkem

ústav

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

Označení

203
Stav k posled. dni
účetního období

3

4

12

105

169

13

105

169

15

16

34

18

16

34

20

121

203

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Předmět podnikání:
-----

Pozn.:

Sídlo a kontakty
Místní místním, z.ú.
K Brance 11/19e
Stodůlky (Praha 13)
155 00 Praha
Kontakty
Email
Telefon
IČ

info@mistnimisntnim.cz
733 161 564
08413444

Bankovní spojení
Číslo účtu
2501705550/2010,
Fio banka, a. s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Možnost stát se naším trvalým dárcem,
dárkyní: https://www.darujme.cz/
projekt/1202315

Vydavatel Místní místním, z.ú.
Fotografie: Michaela Škvrňáková a archiv MM

Webové stránky
Facebook

mistnimistnim.cz
facebook.com/mistnimistnim

Instagram

mistnimistnim

