
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015 
 

       VÝSLEDOVKA 1.1.-31.12.2015 (v Kč) 

Spotřeba materiálu (kancelářský + pro opravy DHM) 5 605 

Opravy a udržování dlouhodobého majetku 6 950 

Cestovné (dobrovolníci, organizátoři, lektoři) 7 664 

Kapesné dobrovolníků 5 000 

Strava a ubytování na školení - dobrovolníci 17 908 

Strava a ubytování na školeních – organizátoři, lektoři  7 440 

Strava a ubytování na školeních – ostatní účastníci 37 202 

Telefon, poštovné 4 417 

Propagace, SW a ostatní služby 2 685 

Mzdové náklady (koordinátor + lektoři) 20 400 

Poskytnuté dary (podpora rodin) 29 000 

Bankovní poplatky; pojištění 4 630 

Náklady celkem 148 901 
 

Tržby z prodeje služeb (zejm. přefakturace stravy+ubytování) 34 206 

Tržby z prodeje zboží 550 

Kreditní úrok; příspěvek na stravu a ubytování 2 764 

Přeplatky na daních  1 151 

Přijaté finanční dary (neúčelové+účelové) 74 850 

Přijaté členské příspěvky 4 025 

Neinvestiční dotace Ministerstva vnitra 33 000 

Výnosy celkem 150 546 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  (ZISK) 1 645 

       ROZVAHA  k 31.12.2015 (v Kč) 

AKTIVA 1.1.2015 31.12.15 

Dlouhodobý hmotný majetek  95 000 0 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -95 000 0 

Dlouhodobý drobný majetek hmotný i nehmotný 78 332 101 561 

Oprávky k dlouhodobému drobnému majetku -78 332 -67 651 

Krátkodobé pohledávky (daňové) 1 125 0 

Pokladna 16 780 23 581 

Bankovní účet 172 469 163 553 

Aktiva celkem 190 374 221 044 

PASIVA   

Vlastní jmění 108 803 139 052 

Výsledek hospodaření běžný a ve schvalov. řízení 27 048 1 645 

Nerozdělený zisk (+); neuhrazená ztráta (-) 53 299 80 347 

Výdaje příštích období 1 224 0 

Pasiva celkem 190 374 221 044 
 

Mirabilis, o.s. – Žateckých 11, 140 00 PRAHA 4 – Nusle 
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MIRABILIS, o.s. 
občanské sdružení 

pro podporu asistenční služby 
 

   

  Výroční zpráva 2015 
 

    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 2015 v 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. 2015 mělo sdružení 106 členů. 
  

    ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2015 
      

     Schůze Mirabilis: 
      
     Leden, duben, červen, říjen 

     - informace o projektech, hospodářská zpráva, změny 

       v legislativě, Setkání rodin a asistentů, výroční  

       shromáždění, plán činností na rok 2015, Seminář pro  
       asistenty, úkoly – dlouhodobé, trvající … 

 

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


 

Asistenční péče v roce 2015  
počet asistentů celoročních, pravidelných: 9 
počet asistentů občasných, nepravidelných: 6 
počet rodin: 10 

počet dětí: 14 
počet dnů asistence v rodinách: 68 

počet hodin asistencí: 796 

 

Komentáře  asistencí: 
 

 tak jako loni jsme trávili Velikonoce u P. V příloze jsou fotky.  

I za tu krátkou dobu jsme toho s H. stihli poměrně dosti :-)! Oslavili 
H. narozeniny, navštívili  sourozence a nakonec i v bazén. Další den 

jsme poskládali narozeninové puzzle, zahráli si ping-pong. Společně 
jsme vařili … už se těšíme na další asistenci v říjnu! P+A 
 

 Ahoj, tentokrát bohužel nebudu/me moct dorazit na celý  
víkend do Bělče, přijedeme jen na jeden den. S A. si píšeme, 

domlouváme schůzky-asistence … Je to náročné skloubit rodinu a 
práci, a ještě se vejít do A. volného času. Ale mám z toho radost. 

Moc na vás všechny myslíme, užijte si krásný čas, posíláme všem 
mnoho pozdravů. A s rodinou  

 

 Náplň asistence: návštěva cukrárny, čtení notýsku, odnesení  
vytříděného odpadu do kontejneru, výlet k benzínové pumpě a 

nákup kávy z automatu, řezání dřeva, povídání si, prohlížení si a 
čtení knih, nákup v lékárně, nákup potravin v obchodě, telefonování 
s prarodiči, uklízení uhlí do sklepa, odnesení plastů a skla do 

kontejneru, opékání chleba na ohni na zahradě, prohlížení a čtení 
knih, jízda na čtyřkolce, návštěva kostela, nákup dárku pro tatínka 

v obchodě a oslava jeho narozenin, návštěva hostince, krmení koní 
a ovcí suchým chlebem, skládání puzzů …  P 
 

 Asistence u K.: Pátek – oběd, svačina, odpolední program, 
večeře, koupání a hygiena, večerní program, uložení ke spánku. 

Sobota – snídaně, ranní hygiena, dopolední program, oběd, polední 
klid, odpolední program, svačina, příjezd maminky. Pátek – 
Vypravení T. do školy. Dopoledne s T. doma – snídaně, dopolední 

program, oběd. Příjezd T. Odpolední program, večeře, koupání 
a hygiena, večerní program, uložení ke spánku. ….  T+P 

 

 

Setkání R+A 
17.-19.4. 2015 v Táboře JAK 
Program: biblické divadlo (E. Kejřová)+ zpívání, bazar knih, prezentace 

nových knih, „Celostní muzikoterapie“ pro děti i rodiče (H. Benešová 
-stacionář MIREA, Pardubice), terapeutické činnosti(tvoření hudebních 

nástrojů), stavebnice „Kapla“ , divadlo (L. Šafaříková), koncert  J. 
Bauerové – hra na lyru, kantele i harfu, muzikoterapie (J. Dvořáková), 
zpívání s klavírním doprovodem J. Černého, bohoslužby, přednáška + 

diskuse s paní psycholožkou M. Soukupovou Já a můj hendikepovaný 
sourozenec a Výroční shromáždění MIRABILIS, o.s.  

   

Seminář 
16.-18.10. v TJAK v Bělči nad Orlicí,  
Program: OBSLUHA IMOBILNÍHO KLIENTA (praktické ukázky s klientem 
+ komentáře, osobní praxe …) Mgr. M. Vlčková a Ing. B. Šafaříková, 

worshop: SLYŠET JINAK - Mgr. G. Všetičková, Ph.D.(hudební výchova 
s kreativní činností, www.slysetjinak.upol.cz ), NEDONOŠENÉ DĚTI a 

PRVNÍ POMOC (praxe – dýchání a masáž do Anduly) MUDr. K. Krylová, 
POHYBOVÝ VÝVOJ A REHABILITACE (Zajímavé techniky + Vojtova 
metoda – praktické ukázky) Mgr. Blanka Vlčková, Asist. péče během 

roku, současné vyšetřovací metody v GENETICE MUDr. J. Všetička 
 

Projekt MIRABILIS v roce 2015 

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, Život dětem o.p.s., Genetika Ostrava s.r.o,  
K. Adámková, S. Kameník, E. Kejřová, M. Pospíšilová, M. Balcarová,  
R. Solich, M. Weiss, J. Matuška a další dárci. 
 

Za spolupráci děkujeme: 
Táboru JAK v Bělči nad Orlicí, M.Cahlíkovi a J. Chvojkovi (správa a  

 údržba www stránek sdružení) asistentům a všem, kteří zajišťovali  
 chod sdružení. 

http://www.slysetjinak.upol.cz/

