
 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE  2011 
 

         VÝSLEDOVKA (Kč) 

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

10.973 

Drobný dlouhodobý majetek; opravy a údržba 2.321 

Cestovné a kapesné dobrovolníků 30.777 

Cestovné ostatní (organizátoři, školitelé) 2.906 

Strava a ubytování na školení (dobrovolníci) 74.902 

Strava a ubytování ostatních účastníků  69.063 

Ostatní služby (účetnictví, telefon, poštovné, SW služby) 21.090 

Mzdové náklady (koordinátor; lektoři) 31.300 

Bankovní poplatky; pojištění 4.549 

Náklady celkem 247.881 
 

 

Tržby z prodeje služeb (přefakturace stravy a ubytování) 19.190 

Tržby z prodeje zboží (drobné výrobky) 1.100 

Kreditní úrok; příspěvek na stravu a ubytování 4.628 

Nadační příspěvky a granty 126.423 

Dary na činnost (neúčelové+účelové) 53.450 

Přijaté členské příspěvky 6.575 

Provozní dotace MV ČR 63.000 

Výnosy celkem 274.366 

           HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  (ZISK)                                    26.485   

 

         ROZVAHA  k 31.12.2011 (Kč) 

AKTIVA  1.1.2011 31.12.11 

Dlouhodobý hmotný majetek  95.000 95.000 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -95.000 -95.000 

Dlouhodobý drobný majetek hmotný i nehm. 99.611 98.532 

Oprávky k dlouhodobému drobnému majetku -99.611 -98.532 

Zboží na skladě; náklady příštích období - 10.291 

Pokladna 44.870 31.813 

Bankovní účet 144.038 125.786 

Aktiva celkem 188.908 167.890 

PASIVA   

Vlastní jmění 108.803 108.803 

Výsledek hospodaření (běžný i kumulovaný) -6.478 20.007 

Cizí zdroje (dodavatelé; nadační příspěvky) 86.583 39.080 

Pasiva celkem 188.908 167.890 
 

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

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

 

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

  Výroční zpráva 2011 
 

     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, zejména předsednictvo. 
 

     Předsednictvo pracovalo v roce 2011 tomto složení: 
     J. Matušková – předsedkyně, J. Černý - místopředseda, M. Cahlík,   
     M. Doležalová K. Krylová, M. Litomiský, M. Vlčková,  
     Náhradníci: H. Stejskalová, H. Svobodová 
     Revizoři: F.Doležal, J. Sypták 
  
     K 31.12. 2011 mělo sdružení 109 členů, mj. také Farní sbory    
     ČCE v Praze - Nuslích, Vinohradech a v Třebechovicích p/O.   
 

     ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011 
 
     LEDEN   

 schůze předsednictva Mirabilis (projekty, hospodářská zpráva,  
   plán činnosti na rok 2011, www stránky, …) 

 natáčení a vysílání Asistenční péče v rodin v České televizi  
   v pořadu „Kde peníze pomáhají.“ 

     ÚNOR        

 realizace projektů:  
1, Projekt: „Asistenční služba u děti s postižením“. Projekt podpořen    
 NROS „Pomozte dětem“, asistenční služba během roku, semináře a   
 školení, podpora dětí a asistentů na rodinných rekreacích 
2, Projekt: „Dobrovolníci, jako asistenti zdravotně postižených dětí“.  
 Projekt podpořen: MVČR, vzdělávání asistentů, asistence v rodinách. 

     BŘEZEN  

 byly zpřístupněny nové webové stránky sdružení 
      
 

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


    
  DUBEN  

 SETKÁNÍ rodin a asistentů v Bělči. Program: Biblické loutkové 
divadlo - král Achab (E. Kejřová), Čtenářský klub (M. Vlčková), 
prezentace vzdělávacích pomůcek Mutabene, tvořivá dílna – 
korálkování (K. Cahlíková), Péče o celou rodinu – smysl rodiny, 
podpora rodiny, vazeb a vztahů (K. Soudná), promítání o Africe 
(J. Škubalová), rodinné bohoslužby, Zdravotní klaun – beseda i  
uzdravování smíchem (D. Najbrt) 

 prodej knih z nakladatelství Portál z snížené ceny 

 výroční shromáždění Mirabilis, o.s. 
  ČERVENEC  

 schůze předsednictva Mirabilis, o.s.  
  SRPEN   

 realizace projektu, finanční pomoc 11 dětem a jejich asistentům 
  ŘÍJEN 

 schůze předsednictva Mirabilis 

 prodej knih z nakladatelství Portál  

 SEMINÁŘ pro asistenty. Program: Neslyšící vypráví o své cestě po 
USA (V. Mrozek), Rettův syndrom (B. Mullerová), Co je to 
Ergoterapie + manipulace s post. dětmi (K. Ničová), Cestování 
handic. v letecké dopravě (B. Šafaříková), Asistence v rodinách (J. 
Matušková), Co se můžeme naučit od dětí s Rettovým syndrómem, 
film: Zachraňte Edwardse a beseda s paní Sladkowskou o tomto 
filmu, Herníček pro asistenty 

  PROSINEC  

 nabídka a prodej kalendáře 2012 

 vánoční dopis Mirabilis 

 závěrečné zprávy z projektů 

 podávání nových projektů 

 Začal individuální projekt: „Asistent pro Daniela“, podporovaný 
„Pomozte dětem“, jde o osobní asistenci v Dětském rehab. centru 

 Vyhodnocení asistenční služby v rodinách za rok 2011: 
 

Počet asistentů celoročních, pravidelných 23 

Počet asistentů občasných, nepravidelných   7 

Počet rodin 15 

Počet dětí 18 

Počet dnů asistence v rodinách   301 

Počet hodin asistencí 2058 

 
 
 

 
Příklad tabulky a dotazníku pro asistenta: 
 

Datum 
asistence 

dny/ 
hodiny 

Náplň asistence 

5. 1.  5 h. Opakování abecedy, čtení knížky Pohádky 
z pařezové chaloupky, dívání se na video 

14.3. 8 h. Celodenní výlet údolím Doubravky 

8.4. 3 h. Návštěva prarodičů 

16. – 23.7. 7 dní Asistence na RRP Běleč nad Orlicí 

2.11. 6 h. Hrabání listí, pozorování neekologického 
pálení listí na zahradě, procházka 

8.12. 5 h. Vaření čočkové polévky a odpočinek 

23.- 26.12. 4 dny Vánoční příprava, zdobení stromečku, 
Štědrý den, návštěva příbuzných 

31.12. – 
1.1.2012 

5 h. Silvestr 

 

Hodnocení 
asistence 
v roce 2011 

Asistence byla úspěšná, zábavná a přinášející něco 
dobrého pro obě strany. 
Hlídání Martina není příliš náročné na pohybovou 
aktivitu, ale někdy je oříšek přimět ho k nějaké 
činnosti. 

Hodnocení 
rodiny/dítěte 

S rodinou vycházíme dobře. Vzájemná spolupráce 
není problémem. Martin ze všeho nejraději jezdí 
v autě do myčky, potom si hraje s plyšovými 
večerníčky a krtkem. Někdy se dívá rád na Krtečka 
nebo Krkonošské pohádky či na Lotranda a 
Zubejdu v televizi. 

 
 
Podpořili nás - děkujeme: 
NROS - Pomozte dětem, MV ČR, J.Všetička, E. Kejřová, R.Solich, V. Stejskal, 
H. Ryšavá, J. Kytnerová, J. Matuška, F.Vaněk, L.Vaněk 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. 
 


