
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016 
 

VÝSLEDOVKA 1.1.-31.12.2016 (v Kč) 

Spotřeba materiálu (kancelářský + pro opravy DHM) 5 838 

Odpisy dlouhodobého majetku 7 531 

Cestovné (dobrovolníci, organizátoři, lektoři) 5 108 

Kapesné dobrovolníků 3 966 

Strava a ubytování na školení - dobrovolníci 20 275 

Strava a ubytování na školeních – organizátoři, lektoři  5 174 

Strava a ubytování na školeních – ostatní účastníci 45 649 

Telefon, poštovné 5 080 

Propagace, SW a ostatní služby 1 440 

Mzdové náklady (koordinátor + lektoři) 25 322 

Poskytnuté dary (podpora rodin) 13 000 

Bankovní poplatky; pojištění 4 430  

Náklady celkem 142 813 

 

Tržby z prodeje služeb (zejm. přefakturace stravy+ubytování) 61 420 

Tržby z prodeje zboží 0 

Kreditní úrok 15 

Přijaté finanční dary neúčelové  31 168 

Přijaté finanční dary účelové (na podporu rodin) 13 000 

Přijaté členské příspěvky 2 755 

Neinvestiční dotace Ministerstva vnitra 40 000 

Výnosy celkem 148 358 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  (ZISK) 5 545 

ROZVAHA  k 31.12.2016 (v Kč) 

AKTIVA 1.1.2016 31.12.16 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  8 313 8 313 

Oprávky k drobnému dlouhodob. nehmot. majetku - 8 313 - 8 313 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 93 248 93 248 

Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotn. majetku - 59 338 - 66 869 

Pokladna 23 581 44 320 

Bankovní účet 163 553 169 302 

Náklady příštích období 0 888 

Aktiva celkem 221 044 240 889 

PASIVA   

Vlastní jmění 139 051 139 051 

Výsledek hospodaření běžný a ve schvalov. řízení 1 645 5 545 

Nerozdělený zisk (+); neuhrazená ztráta (-) 80 348 81 993 

Závazky vůči zaměstnancům a ostatní závazky 0 14 300 

Pasiva celkem 221 044 240 889 
 

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, spolek 

pro podporu asistenční služby 
 

   

  Výroční zpráva 2016 
 

    ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU 
• Jsme spolek křesťanský a dobrovolnický, založený jako 

občanské sdružení v roce 1997.  
• V roce 2016 došlo k právnické změně na SPOLEK. 

• 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  
               výbor spolku. 

 
     Výbor spolku: 

     J. Matušková, J. Černý, M. Cahlík 
      
     Kontrolní komise: 

     K. Doležalová, K. Krylová, F. Doležal 
 

     K 31.12. 2016 měl spolek 40 členů. 
  

    ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2016 
      

     Tento rok Mirabilis změnil právní formu z občanského   
     sdružení na SPOLEK. Máme nové stanovy, spolek řídí  

     tříčlenný výbor a tříčlenná kontrolní komise. Nejvyšším  

     orgánem je členská schůze, svolávaná jednou za rok.  
     Cíle a činnost Mirabilis se nemění. Po oslovení všech členů  

     se z o.s. Mirabilis do SPOLKU přihlásilo 40 členů.  
 

 

 

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


 

 
Asistenční péče v roce 2016  
počet asistentů celoročních, pravidelných: 10 
počet asistentů občasných, nepravidelných: 6 

počet rodin: 10 
počet dětí: 14 

počet dnů asistence v rodinách: 78 
počet hodin asistencí: 630 

 

Komentáře asistencí: 
 

• Nacvičování (modelové situace) jízdy výtahem do metra, jízda 

tramvají, hraní na hřišti. 
• Asistence v rodině je náročná, ale rodiče jsou velmi vstřícní a 

vše rádi vysvětlí. J. je ve stádiu, kdy se učí mluvit a základům 

sebeobsluhy. Asistence je velmi příjemně, ale i velmi 
psychicky náročná. 

• Návštěvy u Ž. jsou pro nás návštěvami rodinnými … 
• Prohlížení a slepování knížek, sledování videa, krájení 

zeleniny, procházka, návštěva restaurace, krmení domácích 

zvířat … 
• Projížďka na tříkolce, poslouchání magnetofonu, vyjížďka 

autem do lesa na houby, povídání, prohlížení knížek … 
• Pátek – svačina, odpolední program, večeře, koupání a 

hygiena, večerní program, uložení ke spánku. Sobota – 

snídaně, ranní hygiena, dopolední program, oběd, příjezd 
maminky. 

• Pátek – večeře, koupání a hygiena, večerní program, uložení 
ke spánku.  

• Sobota – dopolední program, odchod T. s tatínkem, oběd, 

svačina, odpolední program, večeře, koupání a hygiena, 
večerní program, uložení ke spánku. Neděle – snídaně, ranní 

hygiena, dopolední program … 
• Vánoční povídání, hraní her, výlety … 
• Cestování za P. je náročné, dlouhé – v pátek po příjezdu jsme 

stihli ještě: „Člověče nezlob se“ a stolní fotbálek. V sobotu 
jsme jeli na návštěvu a na Zahradní slavnost a v neděli jsme 

si udělali výlet do Klatov. Víkend vždycky hrozně rychle uteče. 

 
 

 

 
 

Setkání R+A 
15.-17.4.  2016 v Táboře JAK 
Program: biblické loutkové divadlo + zpívání, čtenářský klub – 
prezentace nový knih, Bubenická škola pro rodiny – Jumping drums, 

čtenářský klub pro děti, hrátky se stavebnicí „Kapla“, Pohádka s živými 
herci: Jak pejsek a kočička vařili dort + program s pejsky, kočičky a 

králičí hop, Tvořivá dílna, Cestománie s hostem, hypoterapie - jízda na 
fríských koních, Výroční shromáždění MIRABILIS, o.s. 

 

Setkání R+A 

14.-16.10. v TJAK v Bělči nad Orlicí 
Program: Biblické zamyšlení  s písničkou + zpívání, Největší 
dobrovolnický projekt na světě, Cestománie – Pokarpatská Rus, Inkluze 

v Čechách, Tvořivá podzimní dílna pro malé i velké, Planetárium Hradec 
Králové – program: POLARIS, Cestománie - Naše 4 měsíce v USA, 

Rodinné bohoslužby, Žongléři a jejich workshop  
 

Projekt MIRABILIS v roce 2016 
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: celoroční asistenční péče, jarní a podzimní školení 

dobrovolníků (úhrada stravy a ubytování dobrovolníků, mzdové náklady 
lektorné a koordinátoři), letní rekreace – celoroční asistenti. 
 

Podpořili nás - děkujeme: 
Ministerstvo vnitra ČR, Genetika Ostrava s.r.o, S. Kameník, E. 
Kejřová, M. Pospíšilová, R. Solich, M. Weiss, S. Titěra, L. vaněk, F. 

Vaněk 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. 


