
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 
 

VÝSLEDOVKA 1.1.-31.12.2013 (v Kč) 

Spotřeba materiálu (kancelářský + pro opravy DHM) 3 068 

Opravy a udržování dlouhodobého majetku 350 

Cestovné (dobrovolníci, organizátoři, lektoři) 9 953 

Stravné dobrovolníků v rodinách 8 000 

Strava a ubytování na školení - dobrovolníci 22 419 

Strava a ubytování na školeních – ostatní účastníci  35 468 

Kulturní a sportovní program na školeních 3 800 

Telefon, poštovné, SW služby, propagace 5 666 

Služby výše neuvedené 219 

Mzdové náklady (koordinátor + lektoři) 18 700 

Poskytnuté dary (podpora rodin) 18 000 

Bankovní poplatky; pojištění 4 385 

Náklady celkem 130 028 

 

Tržby z prodeje služeb (zejm.přefakturace stravy ubytování) 32 522 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 5 000 

Kreditní úrok; příspěvek na stravu a ubytování 1 766 

Nadační příspěvky a granty - 

Přijaté dary (neúčelové+účelové) 83 100 

Přijaté členské příspěvky 5 525 

Neinvestiční dotace Ministerstva vnitra 40 000 

Výnosy celkem 167 913 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  (ZISK) 37 885 

 

ROZVAHA  k 31.12.2013 (v Kč) 

AKTIVA 1.1.13 31.12.13 

Dlouhodobý hmotný majetek  95 000 95 000 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -95 000 -95 000 

Dlouhodobý drobný majetek hmotný i nehmotný 98 532  78 332 

Oprávky k dlouhodobému drobnému majetku -98 532 -78 332 

Pokladna 3 815 7 531 

Bankovní účet 120 402 162 571 

Aktiva celkem 124 217 170 102 

PASIVA   

Vlastní jmění 108 803 108 803 

Výsledek hospodaření běžný a ve schvalov. řízení - 4 593  37 885 

Nerozdělený zisk (+); neuhrazená ztráta (-) 20 007 15 414 

Výdaje příštích období - 8 000 

Pasiva celkem 124 217 170 102 
 

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 2013 
 

    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 2013 tomto složení: 

     J. Matušková – předsedkyně, M. Vlčková - místopředsedkyně,  
     M. Cahlík,  J. Černý, K. Krylová 
     Náhradníci: H. Stejskalová,  F. Doležal 

     Revizoři: J. Sypták, K. Doležalová 
  

     K 31.12. 2013 mělo sdružení 108 členů, mj. také Farní sbory    
     ČCE v Praze Nuslích, Vinohradech a v Třebechovicích p/O. 
  

    ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 
     LEDEN 

 schůze předsednictva Mirabilis (projekty, hospodářská zpráva, 
                plán činnosti na rok 2013, www stránky, …). 

     LEDEN - BŘEZEN 
 asistence v rodinách 

     DUBEN 
SETKÁNÍ rodin a asistentů v Bělči. Program: Vzpomínání pamětníků 
na začátky rodinných rekreací, Muziko-hrátky pro děti, Beseda o 
homeopatii a aromaterapii, Loutkové divadlo Kozlík, Literární čajovna  

… Prodej knih z nakladatelství Portál za dotované ceny. Výroční 
shromáždění Mirabilis. 

 

 
 

 

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


KVĚTEN - ČERVEN 
 asistence v rodinách 

ČERVENEC  
 schůze předsednictva Mirabilis 
 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 + nové knihy. Rehabilitace – chůze s holemi, BUBNOVÁNÍ 

v afrických rytmech, Milujte své nepřátele – dokumentární film + 
kniha o P. Piterovi, Mirea – stacionář v Pardubicích, … 

ŘÍJEN - PROSINEC 
 asistence v rodinách 

PROSINEC  
 Vánoční dopis členům a příznivcům Mirabilis 

 Závěrečné zprávy z projektů 
 Návrhy nových projektů 
 Vyhodnocení asistenční služby v rodinách za rok 2013: 

počet asistentů celoročních, pravidelných: 16 
počet asistentů občasných, nepravidelných: 5 
počet rodin: 12 

počet dětí: 15 
počet dnů asistence v rodinách: 153 

počet hodin asistencí:  2 364 

 
Projekt MIRABILIS v roce 2013 

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.  

 

Podpořili nás - děkujeme: 
Ministerstvo vnitra ČR, J. Všetička, K. Adámková, S. Kameník,  
E. Kejřová, M. Pospíšilová, M. Balcarová, R.Solich, L. Vaňek, M. Weiss, 

D. Ryšavý, L. Šafaříková 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. 
 
    

 

Několik komentářů k náplni asistence: 

 

Tereza 

 Hygiena, stravování, oblékání, volný čas, procházka, bohoslužby 

v kostele. Účast na táborovém programu. Ranní a večerní hygiena, 

stravování, výplň volného času. 

 Víkendová asistence: 

Čtvrtek – večerní hygiena, uložení ke spánku. 

Pátek - ranní buzení, hygiena, přichystání do školy, snídaně, odjezd dětí 

do školy, příprava oběda, odpolední program, koupání, večerní hygiena, 

večerní program, uložení ke spánku. 

Sobota – ranní hygiena, čtení s Terezou, oběd, společné čtení knížky při a 

po poledním klidu, odpolední program, večerní koupání a hygiena, 

sledování televize, uložení ke spánku. Příjezd maminky. 

Neděle – ranní hygiena, snídaně, dopolední program, oběd. 

Petra a Aneta 

 Návštěva Aquaparku Horažďovice, stolní hry, „domácí ergoterapie“ :-), 

procházka se psem  

 Výroba triček, snad pečení cukroví, procházka, výlet po okolí??? Co se 

naskytne :-) 

 Honzík stále roste a je z něj už velký dospělý chlap, činnosti je nutné 

přizpůsobit i jeho fyzickému věku, snažíme se o častější fyzickou 

aktivitu a pobyt venku. Rád vyrábí, tak střídáme i rukodělné aktivity. 

Pavlína 

 sáňkování, procházka v lese, čtení knih, návštěva kavárny 

 skládání puzzlů, hra s míčem, nákup potravin 

 procházka po lese, úklid nasekaného dřeva, návštěva kostela  

 krmení koně, ovcí a slepice, nákup potravin, , návštěva hospody 

 jízda na tříkolce na nákup a do hospody, návštěva výstavy holubů a 

králíků 

 řezání dřeva, procházka po lese, prohlížení a četba knih, věšení 

prádla, návštěva cukrárny 

 skládání uhlí, skládání puzzlů, krájení zeleniny, zametání podlahy 

Darina 

 procházky, společenské hry,Setkání rodin v Hodoníně, oslava 

narozenin 

 výlety, nakupování, asistence při kurzech Aj, pobyt rodin-Smečno 

Petra 

 Výlet za babičkou, procházka, malování a pexeso, jízda na koni … 

 Asistence v rodině jsou vždy, jako kdybych přijel k vlastním 

příbuzným. S Dušánkem si užijeme spoustu legrace a zábavy. 

Nejoblíbenější částí jsou procházky, i když teď už nezvládneme tolik 
kilometrů jako dříve. Dušánek holt stárne 

 
 


