ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018
MIRABILIS, spolek
pro podporu asistenční služby

VÝSLEDOVKA 1.1.-31.12.2018(v Kč)
Spotřeba materiálu (kancelářský + pro opravy DHM)
Odpisy dlouhodobého majetku
Cestovné (dobrovolníci, organizátoři, lektoři)
Kapesné dobrovolníků
Strava a ubytování na školení - dobrovolníci
Strava a ubytování na školeních – organizátoři, lektoři
Strava a ubytování na školeních – ostatní účastníci
Telefon, poštovné
Propagace, SW a ostatní služby
Mzdové náklady (koordinátor; účetnictví; lektoři)
Poskytnuté dary (podpora rodin)
Bankovní poplatky; pojištění
Náklady celkem
Tržby z prodeje služeb - přefakturace stravy+ubytování
Tržby z nájemného za dvoukolo
Kreditní úrok
Přijaté finanční dary neúčelové
Přijaté finanční dary účelové (na podporu rodin)
Přijaté členské příspěvky
Neinvestiční dotace Ministerstva vnitra
Výnosy celkem
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZTRÁTA) – 24 871,-

6 229
3 770
2 845
3 500
17 840
5 352
30 694
5 487
1 280
36 800
7 500
4 490
125 787
32 841
0
15
26 280
7 500
4 280
30 000
100 916

ROZVAHA k 31.12.2018 (v Kč)
AKTIVA
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k drobnému dlouhodob. nehmot. majetku
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotn. majetku
Pokladna
Bankovní účet
Náklady příštích období
Aktiva celkem
PASIVA
Vlastní jmění
Výsledek hospodaření běžný a ve schvalov. řízení
Nerozdělený zisk (+); neuhrazená ztráta (-)
Závazky vůči zaměstnancům a ostatní závazky
Pasiva celkem

1.1.2018
8 313
- 8 313
93 248
- 74 398
32 898
176 991
228 739

31.12.18
8 313
- 8 313
93 248
- 78 168
24 935
163 048

139 051
1 345
87 538
805
228 739

139 051
-24 871
88 883
0
203 063

Výroční zpráva 2018
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.
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. 2018 měl spolek 41 členů.

203 063

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

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2018
V roce 2018 proběhly dobrovolnické aktivity dle původních
představ a v plánovaném čase a rozsahu. Dobrovolníci
během roku navštěvovali rodiny a na jaře a podzim proběhlo
školení. Dobrovolníci se také účastní rodinných rekreací
s postiženými dětmi.

Celoroční asistenční péče v rodinách je stále nejdůležitější.
Dobrovolníci navštěvují rodiny hlavně o víkendech a o
prázdninách spolu tráví týdenní pobyt na rodinné rekreaci.
Tento rok asistovalo 11 asistentů ve 12 rodinách.
Ubývají nám asistenti, kteří dostudovali nebo mají rodinu.
Přibylo nám pár nových, mladých asistentů, kteří se aktivně
podílí na našich akcích i péči o děti.
V tomto roce proběhla dvě školení dobrovolníků,
na jaře a podzim.
Jarní školení proběhlo ve dnech 13.4. - 15.4. 2018
na tradičním místě – v táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí.
O víkendu jsme se zaměřili hlavně na sport. Rehabilitační
rozcvička, olympijské disciplíny (běh, skok, veslování, chůze, …),
ale také na tvořivé dílny (fimo lžičky), seznámení se ZŠ Zahrádka
z Prahy (hra a učení s dětmi), beseda o asisetcích v rodinách, …
nechyběla muzikoterapie a večerní promítání (město Jeruzalém).
Program jsme ukončili v Hradci Králové, kde proběhl naučný
program s živými papoušky.
Účast byla 11 dobrovolníků.
Podzimní školení proběhlo ve dnech 12.10. - 14.10. 2018
v Bělči (tábor J. A. Komenského). Na programu byla montessori
dílna (celý víkend používání pomůcek + učení se s nimi pracovat),
dále podzimní tvoření pro děti, rodiče i dobrovolníky.
Kontaktní zvěřinec – 12 druhů exotických zvířat, které si děti
mohly hladit, nosit, krmit, …Nechyběla muzikoterapie a
výlet do Hradce Králové do divadla Drak. Zde jsme navštívili
labyrint, loutky a interaktivní laboratoř.
Účast byla 9 dobrovolníků.
V létě proběhly i čtyři týdenní letní pobyty dětí s postižením
v táboře ČCE v Bělči nad Orlicí. Pořadatelem těchto pobytů je
Českobratrská církev evangelická. Pobytů se účastní rodiny i
dobrovolníci, které podporujeme. Také zde vyhledáváme nové
asistenty a snažíme se o další pokračování asistencí v rodinách.

Asistence v rodině probíhá různě – někde jezdí celá rodina i s
dobrovolníkem na výlety (bez jehož pomoci by na výlet jet
nemohla), jinde rodiče využijí dobrovolníka a zařídí si svůj
program a dobrovolník zajistí veškerou asistenci po dobu
nepřítomnosti rodičů. Dobrovolníci chodí s dětmi na procházky,
malují, hrají si, učí se, …
Účast rodiny a dobrovolníka na letní rekreaci je
vyvrcholením vzájemné pomoci. Rodina se může spolehnout na
„svého“ asistenta a společně prožívají týden programů a
společných akcí.
Průměrný počet činných dobrovolníků v roce 2018 byl 12.
Naši dobrovolníci letos strávili v rodinách celkem 648 hodin,
resp. 108 dnů.

Projekt MIRABILIS v roce 2018

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, 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 spolku) asistentům a všem,
kteří zajišťovali chod spolku.

