
 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE  2010 
 

PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH (celé Kč) 

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

10.460 

Prodané zboží (nákupní cena knih) 12.436 

Stravné dobrovolníků v rodinách - 

Cestovné (dobrovolníci, organizátoři, školitelé) 17.454 

Strava a ubyt. na školení (dobrovolníci, děti, ostatní) 68.059 

Kapesné dobrovolníků 9.100 

Ostatní služby (pojištění,telefon,poštovné,SW služby) 17.051 

Mzdové náklady (lektoři) 5.700 

Bankovní poplatky a jiné ostatní náklady 477 

Výdaje celkem 140.737 
 

 

Tržby z prodeje služeb (přísp. na stravu a ubytování) 40.334 

Tržby z prodeje zboží (knihy, drobné výrobky) 19.339 

Kreditní úrok 265 

Nadační příspěvky a granty 92.960 

Drobné dary neúčelové 36.550 

Přijaté členské příspěvky 5.075 

Provozní dotace MV ČR - 

Příjmy celkem 194.523 

              ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI (ZISK), celé Kč        53.786  

 

PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH  k 31.12. 2010 (celé Kč) 

AKTIVA  1.1.2010 31.12.2010 

Dlouhodobý hmotný majetek 95.000 95.000 

Oprávky k dlouhodobému hm. majetku -95.000 -95.000 

Dlouhodobý drobný majetek hmotný 
a nehmotný 

99.613 99.611 

Oprávky k dlouhod. drobnému majetku -99.613 -99.611 

Pokladna 19.873 44.870 

Bankovní účet 115.250 144.038 

Aktiva celkem 135.123 188.908 

PASIVA   

Vlastní zdroje celkem 132.593 102.325 

Cizí zdroje (nevyčerp. nadační příspěvky) 2.530 86.583 

Pasiva celkem 135.123 188.908 
 

Mirabilis, o.s., Žateckých 11, 140 00 PRAHA 4 – Nusle 
Telefon (předsedkyně): 737740019, www.mirabilis.cz,  

e-mail: info@mirabilis.cz, č.ú.: 128 723 611/0300,  
IČO: 67361510, DIČ: CZ67361510 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

  Výroční zpráva 2010 
 

     ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ 
     Jsme sdružení občanské, křesťanské a dobrovolnické,     
     založené v roce 1997. Naším 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 2010 tomto složení: 
     J. Matušková – předsedkyně, J. Černý - místopředseda, M. Cahlík,   
     M. Doležalová K. Krylová, M. Litomiský, M. Vlčková,  
     Náhradníci: H. Stejskalová, K. Vlčková 
     Revizoři: L. Neuschlová, J. Kameník 
  
     Předsednictvo se sešlo na schůzích celkem 4x. 
 

     K 31.12. 2010 mělo sdružení 111 členů, mj. také Farní sbory    
     ČCE v Praze - Nuslích, Vinohradech a v Třebechovicích p/O.   
 

     ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 
 

     SETKÁNÍ rodin a asistentů (duben, TJAK Běleč n.O.) 
 

Počet asistentů 25 

Počet rodin s postiženými dětmi/ostatní rodiny 13/7 

Počet postižených dětí/ostatních dětí 13/17 

Hosté a přednášející   8 

Celkem 76 
 

 

 

http://www.mirabilis.cz/
mailto:info@mirabilis.cz


 
Program: Biblické loutkové divadlo (E. Kejřová), Děti a internet (M.       
Cahlík), Sexuální problematika postižených, sexuální vztahy lidí  
s mentálním postižením (PhDr. D. Štěrbová), Dramaterapeutický  
program pro děti (Mgr. L.Fisherová), Uplatnitelnost rodičů na trhu  
práce po návratu z RD a Zákon o sociálních službách (Bc. P.  
Michalová, Dis.), Večerní a dopolední dílna: pletení košíků a  
korálkování, úprava fotek v počítači (M. Vlček). 

 

ASISTENČNÍ PÉČE a rok 2010 
 

Počet asistentů celoročních, pravidelných 20 

Počet asistentů občasných, nepravidelných   6 

Počet rodin 15 

Počet dětí 15 

Počet dnů asistence v rodinách   217 

Počet hodin asistencí 1516 
 

Ze zpráv od asistentů: 
- Povídali jsme si, četli před spaním, pomáhali při krmení … 
- Povídali jsme si, rozbalovali dárky a já se pokoušela „nalít“ trochu  
  optimismu do krve unavené mamince. 
- M. se vdává a já už taky pomalu plánuju rodinný život …prosím, najděte  
  pro dvojčata nové asistenty! Kdyby alespoň jeden z nich hrál na hudební  
nástroj, bylo by to moc fajn, děti si tím moc získá! 

- V průběhu asistence jsme vycházeli z nálad a momentálních potřeb M.  
Dařilo se nám společně strávený čas využít aktivně, tvořivě a v radosti. 

- Plán asistence: procházky, malování, razítkování, plavání v bazénu. 
- Z pracovních důvodů mi nevychází tak často víkendová asistence, jak  
  bych chtěla. Vždycky, když mi to vyjde, mám velikou radost! S celou  
rodinou si rozumím, čas strávený s nimi mě dokáže úžasně zrelaxovat.  
Načerpám u nich vždycky jiný druh energie. Pokud je dlouho nevidím,  
chybí mi to. 

- Hra na piáno, čtení, učení, procházka, sledování TV, psaní a posílání  
pohledů, návštěva kavárny, nákup potravin, procházka po lese, hledání  
hub, krmení domácích zvířat, … 

- Moc nás mrzí, že jsme se nemohly zúčastnit Setkání rodin a asistentů.  
Měly jsme to v plánu, ale bohužel... :( Za M. stále jezdíme, s J. vycházíme  
dobře, takže je vše v pořádku. Mějte se moc krásně.  

 

SEMINÁŘ pro asistenty (říjen, TJAK Běleč n.O.) 
 

Počet asistentů 17 

Počet rodin s dětmi  9 

Hosté a přednášející  9 

Celkem  47 
 

Program: Arménie (s komentářem V. Mrózka), Asistence v rodinách (J. 
Matušková), Narodilo se nám postižené dítě – fáze vyrovnávání se s touto 
zprávou (PhDr. K. Soudná), Autistické děti v Diakonii Čáslav (M. Šmidt), 
Manipulace s klientem na vozíku (Kottenovi), Otcové dětí s kombinovaným 
postižením (H. Skryová), Autistické dítě v rodině (H. Svobodová). 
 
PROJEKTY  MIRABILIS v roce 2010 

 Asistenční služba u děti s postižením (Projekt je financován Nadací 
rozvoje občanské společnosti ze sbírkového projektu Pomozte 
dětem!) 

Obsah projektu: Asistence v rodinách, asistence na pobytových akcích,  

vzdělávání asistentů 

 PORTÁL 

Obsah projektu: Prodej odborné literatury asistentům a účastníkům 
seminářů s výraznými slevami, zasílání poštou 

Naše plány 
 Získávání nových 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. 
 Vytvořit  kalendář MIRABILIS na rok 2012. 

Strategie sdružení  

 Vzdělávání asistentů, školení nových asistentů 

 Zvyšování kvality asistenční služby 

 Zajištění asistentů rodinám, které to nejvíce potřebují 

 Účinnější propagace sdružení  

 Získání nových sponzorů 
 
Podpořili nás - děkujeme: 
NROS - Pomozte dětem! 
AXA – investiční společnost 
MUDr. J.Všetička, MUDr. E. Kejřová, R.Solich, F.Vaněk, L.Vaněk, 
M.Weiss a další 
 

   Za spolupráci děkujeme: 
Táboru JAK v Bělči nad Orlicí 
Nakladatelství Portál,  
M.Cahlíkovi a J. Chvojkovi (správa www stránek sdružení) 
asistentům a všem, kteří zajišťovali chod sdružení. 
 
 


