
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 
 

VÝSLEDOVKA (Kč) 

Spotřeba materiálu (kancelářské a výtvarné potřeby) 6 612 

Prodané zboží (kalendáře 2012) 7 580 

Opravy a údržba dlouhodobého majetku 1 170 

Cestovné a kapesné dobrovolníků 28 782 

Cestovné ostatní (organizátoři, školitelé) 1 048 

Strava a ubytování na školení (dobrovolníci) 20 776 

Strava a ubytování ostatních účastníků 41 610 

Ostatní služby (telefon, poštovné, SW služby) 5 139 

Mzdové náklady (placení asistenti + lektoři) 49 000 

Poskytnuté dary (podpora rodin) 20 000 

Bankovní poplatky, pojištění 4 579 

Náklady celkem 186 296 

 

Tržby z prodeje služeb (zejm. strava a ubytování) 42 716 

Tržby z prodeje zboží (drobné výrobky + kalendáře) 6 830 

Kreditní úrok; příspěvek na stravu a ubytování 4 012 

Nadační příspěvky a granty 43 500 

Dary na činnost (neúčelové + účelové) 81 100 

Přijaté členské příspěvky 3 545 

Výnosy celkem 181 703 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  (ZTRÁTA) -4593
             

ROZVAHA  k 31.12.2012 (Kč) 

AKTIVA  1.1.2012 31.12.12 

Dlouhodobý hmotný majetek 95 000 95 000 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -95 000 -95 000 

Dlouhodobý drobný majetek hmotný i nehmotný 98 532 98 532  

Oprávky k dlouhodobému drobnému majetku -98 532 -98 532 

Zboží na skladě; náklady příštích období 10 291 - 

Pokladna 31 813 3 815 

Bankovní účet 125 786 120 402 

Aktiva celkem 167 890 124 217 

PASIVA   

Vlastní jmění 108 803 108 803 

Výsledek hospodaření běžný a ve schvalov. řízení     26 484 - 4 593 

Nerozdělený zisk (+); neuhrazená ztráta (-) - 6 477 20 007 

Cizí zdroje (dodavatelé; nadační příspěvky) 39 080 - 

Pasiva celkem 167 890 124 217  

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

Telefon (předsedkyně): 737740019, e-mail: info@mirabilis.cz, 
http//www.mirabilis.cz, č.ú.: 128 723 611/0300, 

IČO: 67361510, DIČ: CZ67361510 

 

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

  

Výroční zpráva 2012 
 

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 2012 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. 2012 mělo sdružení 108 členů, mj. také Farní sbory    

     ČCE v Praze Nuslích, Vinohradech a v Třebechovicích p/O. 
  

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 
LEDEN 
 schůze předsednictva Mirabilis (projekty, hospodářská zpráva, 
      plán činnosti na rok 2012, www stránky, …). 
 

ÚNOR 
 realizace projektu „Asistent pro Daniela“ – individuální projekt osobní 

asistence v Dětském rehabilitačním centru Lentilka Pardubice za 

finanční podpory NROS „Pomozte dětem“. 
 

BŘEZEN 
 SETKÁNÍ rodin a asistentů v Bělči. Program: Biblické loutkové divadlo: 
 

 

 

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


Podobenství - E. Kejřová. Beseda o novinkách ze „Zákona o sociálních 
službách“ s Mgr. Miriam Urbanovou (Prointepo Hradec Králové). 

„Projížďka životem po horské dráze": beseda pro rodiče s Jitkou 
Čechovou o její rodině, Anežce (2002-2009), lásce, radosti i starosti … 
a také o knížce „Stačí být jedinou notou k oslavě Boží“. Muzikoterapie 

pro děti. Přednemocniční laická neodkladná péče s Janou Valenovou - 
přednáška + diskuse. Zachraňte Edwarse – projekce dokumentárního 
filmu a následná beseda s manžely Sladkowskými, jimž bylo 

v těhotenství diagnostikováno postižení jejich dítěte. Muzikoterapie s 
Jumping Drums (hra na bubny) pro celou rodinu. Prodej knih 
z nakladatelství Portál za dotované ceny. Výroční shromáždění Mirabilis. 

   

ČERVENEC  
 schůze předsednictva Mirabilis 
 realizace projektu „Asistenti pro děti s postižením na celý rok“ – 

zejména osobní asistence (respitní péče) u Davídka Ch. za finanční 

podpory Nadace Naše dítě. 
 prezentace Mirabilis na RRP v TJAK v Bělči nad Orlicí. 
 

ŘÍJEN 
 schůze předsednictva Mirabilis 
 prodej knih z nakladatelství Portál 

 SEMINÁŘ pro asistenty. Program: ASISTENCE v rodinách. Literární 
čajovna + terapeutické činnosti. O dětech v nemocnicích 
v zahraničí i u nás (Mgr. Adéla Bedrníková). prohlídka Zahradní 

ŽELEZNICE v Bělči. BUBNOVÁNÍ v afrických rytmech (David Andrš). 
O.s. ZAJÍČEK NA KONI: „Kavárna“ – tréningové a  rehabilitační 
zaměstnávání, prezentace s obrázkovým doprovodem (Bc. 

Kristýna Doležalová). Večerní čajovna s projekcí filmu 
Nedotknutelní. Nemocniční škola při Thomayerově nemocnici - 
zkušenosti paní učitelky + hry a hrátky (PaedDr. A. Khodlová).  

 

PROSINEC  
 Vánoční dopis členům a příznivcům Mirabilis 

 Závěrečné zprávy z projektů 
 Návrhy nových projektů 
 Vyhodnocení asistenční služby v rodinách za rok 2012: 

Počet asistentů celoročních, pravidelných: 20, počet asistentů 
občasných, nepravidelných: 5, počet rodin: 12, počet dětí:15,  

počet dnů asistence v rodinách: 259, počet hodin asistence: 1394. 
 
 

 
 

Rozhovor s asistentkou Renatou o asistenci o Davida 
 

Jak jste se k Davídkovi dostala? Kde jste se dověděla, že rodina 
potřebuje asistenta k Davidovi na dobu plánované dovolené? 
S Davidovými rodiči a Davidem se známe již dlouho a velmi si rozumíme. 

Jelikož jsem zdravotní sestra, oslovila mě Jitka – maminka Davida (po 
odmítnutí lidmi, kteří se o Davídka již dříve občas starali), zda bych 
asistenci u něj nepřijala. 

 
Bylo těžké rozhodnutí „kývnout“ na 10-denní asistenci u Davida? 
Nebylo, neboť s Davidem jsem vždy na návštěvě u Chalupů ráda 

komunikovala v rámci možností a on na mě reagoval s přijetím. 
 
Můžete krátce popsat průběh asistence? Nevyskytly se nějaké 

problémy nebo komplikace? 
Po celou dobu jsem měla na starost Davídka s celkovou péčí. Neboť Davidův 
stav by se dal popsat laickými slovy: „On prostě jen je“, je nutné převzít 

veškerou péči za něj. Hygiena, výměna plen, zajištění a podání stravy, 
podávání léků, polohování, rehabilitace, ochrana před poraněním (David je 
schopen se otáčet ze zad na břicho a obráceně). Podpora ve změně polohy-

prevence zánětu plic, 1x denně posazování do vozíku cca na 1-2 hod, dle 
stavu.  

Podpora rozvoje smyslů skrze různobarevné obrazy, předměty, hračky, 
plyšová zvířata, hudbu basální stimulaci, vyprávění, kontakt. 
Poslední den mé asistence David dostal rýmu. 

 
Jak byste těch 10 dnů u Davida hodnotila z osobního pohledu? 
Osobně si vždy uvědomím, kolik toho vlastně zdravý člověk má a může. 

Přesto že je Davídek v tomto stavu, dokáže vyjadřovat i city jako lásku, 
přijetí, radost a to člověka velmi naplňuje. Práce u Davida je vzhledem 
k jeho věku velmi fyzicky namáhavá. 

 

Podpořili nás - děkujeme: 
NROS - Pomozte dětem, Ministerstvo vnitra ČR, Nadace Naše dítě, 

K. Adámková, S. Kameník, E. Kejřová, M. Pospíšilová, R.Solich, J. 
Tomášek, F. Vaněk, B. Vaňková, J. Všetička, M. Weiss a další drobní dárci. 
 

Za spolupráci děkujeme: 
Táboru JAK v Bělči nad Orlicí, Nakladatelství Portál,  

M.Cahlíkovi a J. Chvojkovi (správa a údržba www stránek sdružení), 
asistentům a všem, kteří zajišťovali chod sdružení. 
 


