
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014 
 

VÝSLEDOVKA 1.1.-31.12.2014 (v Kč) 

Spotřeba materiálu (kancelářský + pro opravy DHM) 6 284 

Opravy a udržování dlouhodobého majetku 1 410 

Cestovné (dobrovolníci, organizátoři, lektoři) 13 104 

Stravné dobrovolníků v rodinách 8 000 

Strava a ubytování na školení - dobrovolníci 17 225 

Strava a ubytování na školeních – organizátoři, lektoři  6 956 

Strava a ubytování na školeních – ostatní účastníci 33 464 

Telefon, poštovné, SW služby 7 674 

Propagace a ostatní služby 1 118 

Mzdové náklady (koordinátor + lektoři) 20 300 

Poskytnuté dary (podpora rodin) 10 500 

Bankovní poplatky; pojištění 4 603 

Náklady celkem 130 638 

 

Tržby z prodeje služeb (zejm. přefakturace stravy+ubytování) 36 972 

Tržby z prodeje zboží 400 

Kreditní úrok; příspěvek na stravu a ubytování 2 014 

Nadační příspěvky a granty - 

Přijaté dary (neúčelové+účelové) 78 650 

Přijaté členské příspěvky 4 650 

Neinvestiční dotace Ministerstva vnitra 35 000 

Výnosy celkem 157 686 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  (ZISK) 27 048 

ROZVAHA  k 31.12.2014 (v Kč) 

AKTIVA 1.1.14 31.12.14 

Dlouhodobý hmotný majetek  95 000 95 000 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -95 000 -95 000 

Dlouhodobý drobný majetek hmotný i nehmotný 78 332 78 232 

Oprávky k dlouhodobému drobnému majetku -78 332 -78 232 

Krátkodobé pohledávky (daňové) - 1 125 

Pokladna 7 531 16 780 

Bankovní účet 162 571 172 469 

Aktiva celkem 170 102 190 374 

PASIVA   

Vlastní jmění 108 803 108 803 

Výsledek hospodaření běžný a ve schvalov. řízení 37 885 27 048 

Nerozdělený zisk (+); neuhrazená ztráta (-) 15 414 53 299 

Výdaje příštích období 8 000 1 224 

Pasiva celkem 170 102 190 374 
 

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 2014 
 

    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 2014 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. 2014 mělo sdružení 107 členů, mj. také Farní sbory    
     ČCE v Praze Nuslích, Vinohradech a v Třebechovicích p/O. 
  

    ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014 
      

Schůze Mirabilis: 
  11.1. - informace o projektech, hospodářská zpráva, změny 

v legislativě, Setkání rodin a asistentů, výroční  
shromáždění (dopis členům, výroční zpráva, pozvánka),  

plán činností na rok 2014, úkoly – dlouhodobé, trvající 

16.3. Výroční shromáždění (Zpráva o činnosti, hospodaření,  

          diskuse, návrh činnosti a rozpočtu sdružení, schválení a úkoly) 

  23.8. - plánovaná schůze se neuskutečnila 
19.10. - informace o projektech a asistencích, hospodářská  

              zpráva, Seminář pro asistenty, plán činnosti sdružení … 
 
 

Kontrola, rozhodnutí, udělení, dopis: 

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


 

13.3.  Rozhodnutí č.122 o poskytnutí neinvestiční dotace  
          ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 

 
18.3. Státní kontrola Ministerstva Vnitra  

         (odbor prevence a kriminality) 
 

9.7.  Udělení akreditace na dobu čtyř let v oblasti  
        dobrovolnické služby 

 
Vánoční dopis Mirabilis – biblická úvaha a plavbu rokem 2014. 

 
Asistenční péče v roce 2014  

počet asistentů celoročních, pravidelných: 9 
počet asistentů občasných, nepravidelných: 6 

počet rodin: 10 

počet dětí: 14 
počet dnů asistence v rodinách: 150 

počet hodin asistencí:  1 352 
 

Komentáře  asistentů: 
 
 Posílám info o povedené velikonoční asistenci, během které jsme 

stihli vyrobit trička, zajít do bazénu, zahrát ping-pong, na neděli 

Vzkříšení zajít do kostela, povečeřet v pizzerii, oslavit Honzovi 
dvacetiny, zdolat během dvou dní dvě rozhledny, svézt se na 
lanovce a hlavně užít klidu a snad tomu klidu taky trochu 

napomoct. 
 

 Sáňkování, telefonování s prarodiči, procházka do lesa spojená 
s nesením zeleniny do krmelce, projížďka na tříkolce spojená 
s krmením koní a ovcí chlebem, prohlížení knih, zpívání … 

 

 Předvánoční setkání, balení dárků, kino, nákupy, výlety, přípravy 

na školu a kurzy, návštěva kadeřnice 
 

 
 

Setkání R+A 

14.-16.3. 2014 v Táboře JAK 

Program pro rodiče:  
 Besedy s MUDr. Z Susou : „Tělo a duše  
ve zdraví a v nemoci“, „Putování do Santiaga de Compostela a  
na konec světa“, „Putování do Itálie za svatým Františkem s Assisi“.  
 Beseda promítání s rozhovorem s cestovatelkou A. Růžičkovou - 

„Křížem krážem zeleným Irskem“,  

Program pro děti: biblické loutkové divadlo, razítka z brambor a 

tvoření tašek, deskové hry pro malé i velké hráče, pečení velikonočních 
perníčků, kouzelník a knihy pro děti i dospělé … 

 
Seminář 

17.-19.10. v TJAK v Bělči nad Orlicí,  

Program: Asistenční péče během roku, První pomoc – profesionálové 

z Hradce králové, Keramická dílna pro nevidomé, Psychologie - 
Komunikace: asistent a rodič klienta,  

Integrace dětí s TP do běžných škol, Rovné příležitosti – začlenění  
ZP do pracovního procesu … 

 
Projekt MIRABILIS v roce 2014 

Dobrovolníci jako asistenti zdravotně postižených dětí   
(dotace Ministerstva vnitra ČR)  
Obsah projektu: Zajištění asistence u zdravotně postižených dětí,  
pomoc při péči o děti a mládež a rodiny v jejich volném čase.  

Zkvalitnění a rozšíření činnosti ve prospěch dětí a jejich rodin. 
Čerpání dotace: úhrada stravy a ubytování dobrovolníků, mzdové 
náklady (lektorné a koordinátoři). 
 
Podpořili nás - děkujeme: 
Ministerstvo vnitra ČR, J. Všetička, K. Adámková, S. Kameník,  
E. Kejřová, M. Pospíšilová, M. Balcarová, R.Solich, F. Vaněk,  

L. Vaňek, M. Weiss, D. Ryšavý, J. Tomášek, E. Šilarová 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. 
 
 


