
 
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE  2009 

 
V Ý S L E D O V K A – náklady (Kč) 

Spotřeba materiálu (kancelářské a výtvarné potřeby, 
potřeby pro výpočetní techniku, DHIM) 

18.439 

Stravné dobrovolníků v rodinách 27.036 
Cestovné (dobrovolníci, organizátoři, lektoři) 26.167 
Strava a ubytování na školení (dobrovolníci, děti, ostat.) 88.774 
Kapesné asistentů – dobrovolníků 14.600 
Ostatní služby (pojištění, telefon, účetnictví, poštovné, 
SW služby) 

21.040 

Mzdové náklady (koordinátor, lektoři) 23.832 
Bankovní poplatky a ostatní náklady 3.544 
Náklady celkem 223.432 

 
V Ý S L E D O V K A – výnosy (Kč) 

Tržby z prodeje služeb (účastnický poplatek na školení) 11.332 
Tržby z prodeje zboží (kalendáře, drobné výrobky) 4.920 
Kreditní úrok 997 
Nadační příspěvky a granty 57.470 
Drobné dary neúčelové 35.745 
Přijaté členské příspěvky 6.425 
Provozní dotace MV ČR 93.000 
Výnosy celkem 209.889 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -13.543 
               

R O Z V A H A  k 31.12. 2009 (Kč) 

AKTIVA  1.1.2009 31.12.09 
Dlouhodobý hmotný majetek  95.000 95.000 
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku -95.000 -95.000 
Dlouhodobý drob. majetek hmot. a nehmot. 94.608 99.613 
Oprávky k dlouhodob. drobnému majetku -94.608 -99.613 
Pokladna 6.986 19.873 
Bankovní účet 200.604 115.250 
Jiné pohledávky / náklady př. období 3.546 0 
Aktiva celkem 211.136 135.123 
PASIVA   
Vlastní zdroje celkem 146.136 132.593 
Cizí zdroje celkem 65.000 2.530 
Pasiva celkem 211.136 135.123 

 
Mirabilis, o.s.  - Žateckých 11, 140 00 PRAHA 4 – Nusle 

IČO: 67361510, DIČ: CZ67361510 
Telefon (předsedkyně): 737740019 

www.mirabilis.cz , e-mail: info@mirabilis.cz 
č. účtu: 128 723 611/0300 

 
 

  MIRABILIS, o.s. 
   občanské sdružení 
   pro podporu asistenční služby 
 

Výroční zpráva 2009 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ 
Jsme sdružení občanské, křesťanské a dobrovolnické, založené v roce 1997. 
Našim cílem je vyhledávat asistenty, zajišťovat jejich služby potřebným 
dětem a mladým lidem, vyhledávat finanční zdroje, přispívat k úhradě 
nákladů vznikajících při asistenční službě a všestranně asistenty připravovat 
a vzdělávat v oblasti pedagogické, zdravotnické, psychologické i duchovenské.  
Nemáme placený aparát, organizační a řídící činnost zajišťují ve svém volném 
čase členové sdružení. 
 

Předsednictvo pracovalo v roce 2009 tomto složení: 
J. Matušková – předsedkyně, J. Černý - místopředseda, M. Cahlík, K. 
Krylová, M. Litomiský, H. Stejskalová, M. Vlčková. Náhradníci: K. Vlčková, 
M. Doležalová. Předsednictvo se sešlo ke schůzím celkem 3x. 
Revizoři: L. Neuschlová, J.Kameník. 
K 31. 12. 2009 mělo sdružení 109 členů, mj. také Farní sbory ČCE v Praze - 
Nuslích, Vinohradech a v Třebechovicích pod Orebem.   
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 
 

Setkání rodin a asistentů (duben, TJAK Běleč nad Orlicí)  
Program: biblické loutkové divadlo, beseda na téma: „Omezení nebo úplné 
zbavení svéprávnosti, výhody a nevýhody těchto omezení, poručnictví pro 
děti“ s Mgr. I. Šťastnou, loutkové divadlo Hrnečku vař, Dramaterapie – 
teorie i praxe (divadlo  pro děti i dospělé, L. Fišerová), pletení košíků 
z pedigu, sportování, bohoslužby ...  
Účast: 17 rodin, 24 asistentů, 10 hostů, celkem 77 účastníků. 
 

Seminář pro asistenty (říjen, TJAK Běleč nad Orlicí)  
Přednášky: Asistence v rodinách (J. Matušková), Autismus, agrese, 
autoagrese (Mgr. Š. Pailová), Syndrom vyhoření (Ing. E. Poláková), O jídle, 
krmení a pití dětí s kombinovaným a závažným postižením (Mgr. M. Tupá), 
Jak řešit projevy agresivity? Využití volného času s dětmi s autismem (Mgr. J. 
Kurfürstová), beseda o sdružení APLA, malování s nevidomými, terapeutické 
činnosti, biblické programy aj. Za ceny dotované sdružením byla zájemcům 
opět nabízena odborná literatura z nakladatelství Portál. 
Účast: 33 asistentů, 6 rodin + přednášející a hosté. 

 
           

 



CELOROČNÍ ASISTENCE v rodinách 
 
Kolik asistentů v tomto roce pomáhalo 
v rodinách? 

30 

Jaký je věk asistentů? 17 – 48 let 
Celkový počet dnů asistence v rodinách   198 
V kolika  rodinách asistenti pomáhali  
a u kolika dětí? 

20 rodin / 23 dětí 
- pro dalších 5 rodin hledáme 
asistenty 

Jaký je věk dětí? 7 – 30 let 
 

Odkud asistenti 
jezdí do 
„svých“ rodin? 

Náchod, Praha, Milevsko, Brno, Dvůr Králové, Klapý, 
Šternberk, Jilemnice, Hlinsko, Liberec, Krouna, Hlinsko, 
Horní Krupá, Lanškroun, Tábor, Náchod, … 

Jaké školy 
asistenti studují 
nebo již pracují? 

Škola: speciální pedagogika, gymnázium, zdravotní 
škola, … Zaměstnání: logopedka, osobní asistentka, 
učitelka, rodičovská dovolená, sociální pracovnice, 
speciální pedagog, … 

Jaká je náplň 
asistencí 
v rodinách? 

Jízda na tříkolce, procházky, četba knih, skládání 
puzzle, návštěva cukrárny, převlékání, pomoc při 
krmení, zpěv písní, logopedie, poslouchání hudby, 
hraní her, hra na piano, procházky, hra na kytaru, 
prohlížení fotek, malování, prohlížení knížek, koupání, 
návštěva planetária, skládání kostek, návštěva 
koupaliště, psaní úkolů, sledování TV, nácvik domácích 
prací, nácvik sebeobsluhy, prohlížení si rodinných 
fotografií, jízda na čtyřkolce, návštěva kostela, nácvik 
telefonování, sledování rodinného videa,  

V jakých 
městech probíhá 
asistence? 

Letohrad, Praha, Milevsko, Brno, Hranice na Moravě, 
Pardubice, Senomaty, Šumperk, Liberec, Krouna, Nový 
Malín, Trhová Kamenice 

Z komentáře 
rodičů  
o asistencích  
v rodině 

- tento víkend u nás byli asistenti. Přivezli s sebou 
úžasnou pohodu a dobrou náladu, která byla po celý 
víkend. D. je má  moc rád a oni to s ním umí opravdu 
skvěle. Pro nás rodiče je to také pohlazení po duši, 
která je někdy dost unavená a vyčerpaná, takže nám 
pomohou nejen fyzicky, ale i psychicky. Přes den se 
asistenti věnovali D. Doma si kreslili a hráli na počítači 
a venku se na procházce koulovali. Jsou to opravdu 
úžasní mladí lidé, kteří rozdávají radost a pohodu a 
jsme jim za to velmi vděční. 

 

 
 
 
 

 
Projekty MIRABILIS v roce 2009 
 

• Asistenční služba (Nadace člověk člověku) 
Obsah projektu: zajištění ubytování asistentů a dětí na Setkání R+A a  
Semináři, materiál, kopírování, propagace, odměny lektorů … 

• Asistenti k našim dětem (Nadace Naše dítě) 
Obsah projektu: proplacení 7 asistentů rodinám na Rodinné rekreaci +  
individuální asistence v rodině 

• Dobrovolníci jako asistenti zdravotně postižených dětí   
(dotace Ministerstva vnitra ČR)  
Obsah projektu: úhrada zejména jízdného, stravného, kapesného a 
pojištění asistentů, také organizační tým a lektory, které zveme na 
Semináře a Setkání rodin. Přibližně 30% nákladů tohoto projektu 
hradíme z vlastních zdrojů. 

• Zajištění asistenční péče u dětí a mládeže  
s postižením (NIF- Nadace Jedličkova ústavu) 
Obsah projektu: ubytování a strava asistentů a lektorů na Semináři. 

---------------------------------------------------------------------------- 
Naše plány 
� Získávání dalších asistentů do potřebných rodin a pokračování 

v systematické práci s nimi.  
� Pokračování v prodeji ručních výrobků dětí i dospělých s cílem  

pomoci financovat asistenční službu a další projekty sdružení. 
� Propagace: kalendář MIRABILIS na rok 2011. 

Strategie sdružení  
� Vyhledávání nových asistentů a jejich systematická odborná 

příprava (školení) s cílem zvýšení kvality poskytované péče 
� Vyhledávání nových rodin a asistentů k jejich dětem  
� Zvýšení motivace asistentů k poskytování kvalitní péče 
� Zajištění kvalitní propagace s cílem získání nových dárců i aktivních 

členů sdružení. 
---------------------------------------------------------------------------- 
Podpořili nás - děkujeme: 
Ministerstvo vnitra ČR, Nadace Naše dítě, Nadace člověk člověku, 
Nadace Jedličkova ústavu, J. Denkstein, J. Kameník, E. Kejřová, R. 
Solich, F. Vaněk, L. Vaněk, J. Všetička, M. Weiss a mnoho dalších dárců. 
 

  Za spolupráci děkujeme: 
FS ČCE v Třebechovicích pod Orebem, v Praze - Nuslích a Praze –      
Vinohradech, Táboru JAK v Bělči nad Orlicí, Nakladatelství Portál, M.  
Cahlíkovi a J. Chvojkovi (www stránky), J. Černému (účetnictví), 
asistentům i všem, kteří zajišťovali chod sdružení. 
 


