
 
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017 

 

VÝSLEDOVKA 1.1.-31.12.2017(v Kč) 

Spotřeba materiálu (kancelářský + pro opravy DHM) 2 982 

Odpisy dlouhodobého majetku 7 529 

Cestovné (dobrovolníci, organizátoři, lektoři) 3 652 

Kapesné dobrovolníků 4 400 

Strava a ubytování na školení - dobrovolníci 12 242 

Strava a ubytování na školeních – organizátoři, lektoři  5 277 

Strava a ubytování na školeních – ostatní účastníci 26 712 

Telefon, poštovné 5 760 

Propagace, SW a ostatní služby 2 065 

Mzdové náklady (koordinátor + lektoři) 22 200 

Poskytnuté dary (podpora rodin) 15 500 

Bankovní poplatky; pojištění 4 655 

Náklady celkem 112 974 

 

Tržby z prodeje služeb - přefakturace stravy+ubytování 31 074 

Tržby z nájemného za dvoukolo 1 430 

Kreditní úrok 15 

Přijaté finanční dary neúčelové  26 700 

Přijaté finanční dary účelové (na podporu rodin) 15 500 

Přijaté členské příspěvky 1 600 

Neinvestiční dotace Ministerstva vnitra 38 000 

Výnosy celkem 114 319 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  (ZISK)  

ROZVAHA  k 31.12.2017 (v Kč) 

AKTIVA 1.1.2017 31.12.17 

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 - 66 869 - 74 398 

Pokladna 44 320 32 898 

Bankovní účet 169 302 176 991 

Náklady příštích období 888 - 

Aktiva celkem 240 889 228 739 

PASIVA   

Vlastní jmění 139 051 139 051 

Výsledek hospodaření běžný a ve schvalov. řízení 5 545 1 345 

Nerozdělený zisk (+); neuhrazená ztráta (-) 81 993 87 538 

Závazky vůči zaměstnancům a ostatní závazky 14 300 805 

Pasiva celkem 240 889 228 739 
 
 

 

 
MIRABILIS, spolek 

pro podporu asistenční služby 
 

   

  Výroční zpráva 2017 
 

    ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU 

• Jsme spolek křesťanský a dobrovolnický, založený  
jako občanské sdružení v roce 1997.  

• V roce 2016 došlo ke změně právní formy na SPOLEK. 
Spolek Mirabilis řídí tříčlenný výbor a tříčlenná kontrolní  

             komise. Nejvyšším orgánem je členská schůze, 
             svolávaná jednou za rok.  

• 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. Potůčková, K. Krylová, F. Doležal 

 

     K 31.12. 2017 měl spolek 41 členů. 
  

    Mirabilis, spolek – 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 

 

 

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


ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2017 
      

Asistenční péče v roce 2017  
počet asistentů celoročních, pravidelných: 10 

počet asistentů občasných, nepravidelných: 4 

počet rodin: 10, počet dětí: 14 

počet dnů asistence v rodinách: 124 

počet hodin asistencí: 581 

Komentáře asistencí: 
• Návštěva T. v nemocnici, po návratu z nemocnice  

– nácviky přesunů, oslava narozenin, hry, povídání, … 

• Povídání, procházky, skládání puzzle, příprava jídla a  

nápojů, vyjížďka na tříkolce, opékání buřtů, úklid zahrady, … 

• Asistence jsou moc fajn, tentokrát jsme byli v bazénu,  

hráli jsme: Člověče nezlob se, na zahradě si zahráli  

badminton a byli jsme na procházce, … 

Setkání R+A 
10.-12.3.  2017 v Táboře JAK 

Biblické loutkové divadlo + zpívání, čtenářský klub – prezentace nový  

knih, Montessori pedagogika, koncert pro děti i dospělé (J. Hampl), 

Diagnostika auta, jarně-velikonoční tvořivá dílna, cestomanie – Izrael, 

rehabilitace + cvičení v SM Systému a Členská schůze  MIRABILIS, o.s. 

24.-26.11. v Praze, ZŠ Zahrádka 

Seznámení s ZŠ Zahrádka, beseda Mirabilis, Diakonie, … 

2.12.  Praha, SMArt gospel - benefiční gospelový koncert  

ve prospěch dětí se spinální muskulární atrofií (SMA). 

Projekt MIRABILIS v roce 2017 
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, MUDr. J. Všetička, MVDr. S. Kameník,  

MUDr. E. Kejřová, M. Pospíšilová, M. Balcarová, E. Šilarová, E. 

Tomášková, R. Solich, Mgr. M. Weiss, S. Titěra, Ing. L. Vaněk, F. Vaněk 

a další dárci. 

Za spolupráci děkujeme: 
Táboru JAK v Bělči nad Orlicí, M.Cahlíkovi (správa a údržba www stránek  

sdružení) asistentům a všem, kteří zajišťovali chod sdružení. 
 

 

 
 

MIRABILIS je tu 20 LET! 
Okénko do života Mirabilis 

 
1997 

30.9. bylo založeno o.s. Mirabilis s těmito členy předsednictva:  

 M.Litomiský, K.Šilarová, M.Kovářová, M.Kalábová, P.Jirková. 

2000 
Poprvé byl na podzim pořádán Seminář pro asistenty k post. dětem. 

2001 
Mirabilis má 79 členů a novým prvkem v činnosti bylo zahájení  

projektu Asistenční péče, který podpořilo NROS/ČT,  

sbírka „Pomozte dětem!“. Cílem projektu byla a zůstává celoroční  

systematická práce s asistenty a zajištění víkendové asistenční služby  

rodinám s postiženými dětmi. 

2002 
Novou akcí je jarní víkendové Setkání rodin a asistentů v Bělči  

s programem pro děti i dospělé a podařilo se zajistit finance  

(„Pomozte dětem“) k zakoupení el. vozíku pro 5-letou Madlenku. 

2004 
Jsme akreditováni a naši asistenti se stávají Dobrovolníky,  

začíná nás podporovat Ministerstvo vnitra ČR. 

2006 

25 asistentů navštěvuje rodiny a asistuje u dětí,  

Seminář je tentokrát zaměřen na sport, rehabilitaci a neslyšící.  

2009 
Získali jsme dva projekty, podporuje nás  

Nadace člověk člověku a Nadace naše dítě. 

2012 
Na Setkání rodin a asistentů máme smutné téma - Smrt v rodině a 

dokumentární film Zachraňte Edwarse, který vypráví příběh rodičů,  

jimž bylo v těhotenství diagnostikováno postižení dítěte … 

a děkujeme za Majdu při rozloučení v Kobylisích! 

2014 
Státní kontrola Ministerstva Vnitra.  

2016  
V tomto roce došlo k právnické změně na SPOLEK. 

2017 
Pokračujeme v asistencích během roku, Seminářích a Setkání rodin, 

 stále nás podporuje MVČR.  
 

 


