Občanské sdružení BILICULUM
se sídlem 690 01 Mikulov, Růžová 561/1

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2014

„Jsou chvíle, kdy slova neřeknou nic,
jsou chvíle, kdy otevřené srdce nestačí,
jsou chvíle, kdy za nás promlouvají jen skutečné činy,
není třeba dalších slov, jen upřímné díky..."

Úvodní slovo
Poslední výroční zpráva za Občanské sdružení
Cesta Občanského sdružení BILICULUM začala prvním krokem dne 19.9.2003 s
posláním pomáhat lidem s hendikepem. Již jedenáct let naše organizace poskytujeme
dvě sociální služby - Denní stacionář Mikulov a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi – STONOŽKA.
Rok 2014 byl pro nás velmi náročný, dlouhodobě chyběli 4 pracovníci, a také
zlomový. Díky novému zákonu, kdy zanikla právní forma občanských sdružení, jsme byli
nuceni se transformovat na zapsaný ústav. Proto v prosinci roku 2014 zasedala Valná
hromada a ještě téhož roku byl návrh, o změně organizace, podán ke Krajskému soudu
v Brně, který nás dne 19.1. 2015 zaregistroval jako BILICULUM, z.ú.
Mezi naše úspěchy v roce 2014 patří rekordní VIII. ročník charitativní aukce. Díky
štědrosti našich přátel, partnerů a sponzorů se vydražilo neuvěřitelných 340.000,- Kč, což je
nejvíce za uplynulé ročníky.
Dále se nám podařilo získat další služební automobil, Octavia Combi, za co
vděčíme firmě MOSS Logistics.
Na závěr, velké díky patří všem, kteří nám pomáhají, ať už finančně, materiálně
nebo vlastní prací.
Bez Vás by naše snaha nebyla možná.
Petr Malásek
ředitel

Občanské sdružení BILICULUM
Růžová 561/1
692 01 Mikulov
Registrováno u MV ČR dne 19.9.2003 pod č.j. VS/1-1/55054/03-R
IČO : 26641046
číslo účtu. : 1385856399/0800, banka : ČS, a.s., pobočka Mikulov na Moravě
telefon: 736 487 942, 736 487 940
e-mail: sdruzeni@biliculum.cz
web:
www.biliculum.cz
Kontakty:
Petr Malásek, ředitel
736 487 940, petr.malasek@biliculum.cz
Hana Malásková, vedoucí projektů
736 487 942, hana.malaskova@biliculum.cz
Anna Malásková, člen výkonného výboru
603 283 044, a.malaskova@gymik.cz
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Poslání
Posláním sdružení je napomáhat zvyšovat kvalitu života lidí s postižením a přispět ke
zkvalitnění informovanosti veřejnosti.

Cíl
Cílem sdružení je především, na území pověřených obcí – Mikulov, Břeclav, Hustopeče,
Pohořelice, napomáhat ke zkvalitňování životních podmínek hendikepovaným lidem a
jejich rodinám provozováním sociálních služeb. Sdružení poskytuje dvě služby – Denní
stacionář Mikulov a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – STONOŽKA. Zároveň
organizace připravuje zřízení dalších sociálních služeb, např. osobní asistence, chráněné
bydlení, chráněné dílny a pracoviště, které umožní lidem s hendikepem jejich
plnohodnotné začlenění do společnosti. Mezi další cíle patří šířit poznatky, z oblasti péče
a vzdělávání dětí a spoluobčanů s postižením, mezi odbornou i laickou veřejnost.

Oblast působnosti
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Organizační struktura
Zakladatelé a statutární zástupci :
Hana Malásková, Petr Malásek
Revizní komise :
předseda

Miluše Polachová - PEMAG spol. s r. o., Mikulov

členové

Anna Malásková
Petr Malásek - statutární zástupce O. s. Biliculum

Účetnictví :
smluvní partner – Účetní firma, Ing. Emil Bursík, Mikulov
Sbor poradců - poradní orgán :
předseda

Eduard Kulhavý - místopředseda DSO Mikulovsko
a místostarosta města Mikulov

jednatelé

Petr Malásek, Hana Malásková

členové

Lubomír Hlavenka - předseda jezdeckého klubu „JK Mikulov“
Ing. Štefan Fridrich - poradce
Dárci – fyzické osoby: Ing. Jiří Baťka – Pohořelice,
Ing. Jan Hajda - Pavlov, RNDr. Marie Vyhnalíková - Mikulov
Zástupce dětí – rodiče: manželé Šilinkovi – Pavlov

Výkonný výbor :
členové

Petr Malásek – ředitel Občanského sdružení BILICULUM,
rodič dítěte s postižením
Hana Malásková – vedoucí projektu Denní stacionář Mikulov
a projektu Stonožka, rodič dítěte s postižením
Anna Malásková – student
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Projekt Denní stacionář Mikulov
Z historie
Za myšlenkou zrodu stacionáře stáli manželé Maláskovi, kteří hledali v blízkosti svého
bydliště pro svou hendikepovanou dceru zařízení s každodenní odbornou komplexní péčí.
Oslovili proto rodiče dětí s postižením, kteří stáli před podobným problémem jako oni,
s cílem vybudovat dětský denní stacionář.
Pro autistické a těžce postižené děti neexistovalo v našem okrese žádné zařízení, které by
poskytovalo vzdělávání, rehabilitační, logopedickou péči, svozovou službu a umožňovalo
tak rodičům si najít zaměstnání a současně zachovat každodenní kontakt s dětmi. Pro
uskutečnění záměru se jevilo nejvhodnější založení občanského sdružení.
A tak 19. září 2003 vzniklo BILICULUM - organizace, která si dala do vínku pomáhat
postiženým lidem.
Cílová skupina
Stacionář slouží klientům se zdravotním, mentální, kombinovaným, sluchovým, zrakovým a
tělesným postižením. Vzhledem k tomu, že někteří naši stálí uživatelé již dosáhli věku 26 let
a nemohli by již dále využívat služeb stacionáře, rozhodl výkonný výbor zvýšit horní
věkovou hranici na 35 let.
Sídlo stacionáře je na ulici Růžová 561/1 v Mikulově.
Kapacita zařízení je určena pro 27 uživatelů.
Skladba klientů
Do zařízení dochází v současné době 26 klientů.






jeden předškolního věku (1 – 6 let)
jeden mladšího věku (7 – 10 let)
šest staršího věku (11 – 15 let)
šest dorostového věku (16 – 18 let)
dvanáct dospělých (19 – 35 let)

Uživatelé jsou rozděleni do šesti skupin tak, aby si co nejlépe svými schopnostmi,
dovednostmi a věkem vyhovovali.
Doba pobytu
Stacionář je v provozu od pondělí do pátku po celý rok, s výjimkou státních svátků, sobot,
nedělí, sanitárních dnů a čerpání řádné dovolené.
Uživatelé sociálních služeb ve stacionáři převážně pobývají od 7 do 16 hod.
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Pracovní tým
Petr Malásek
Hana Malásková
Bc. Lenka Košuličová
Marie Volejníková
Bc. Jana Rohrerová, DiS.
Bc. Martina Kužmová
Šárka Cinádrová
Lenka Ondráčková
Monika Hytychová
Jiří Klempa
Leona Petříková
Simona Rausová
Veronika Ryšavá
Hanuš Hondl
Michaela Vlašicová
Leona Beděrová
Nikola Žovincová
Marie Janková
Pavel Jaroň
Adam Vetr
Lukáš Valášek
Vilém Novotný
Jiřina Bilíková

ředitel
vedoucí stacionáře, sociální pracovník
sociální pracovník
zdravotní sestra, pracovník v sociálních službách
pracovník v soc.službách
pracovník v soc.službách
pracovník v soc.službách
pracovník v soc.službách
odchod 10/2014
pracovník v soc.službách
nástup 6/2014
pracovník v soc.službách
nástup 8/2014, odchod 12/2014
pracovník v soc.službách
pracovník v soc.službách
pracovník v soc.službách
pracovník v soc.službách
pracovník v soc.službách
odchod na MD 9/2014
pracovník v soc.službách
odchod 8/2014
pracovník v soc.službách
nástup po MD 8/2014
pracovník v soc.službách
pracovník v soc.službách, řidič
řidič
nástup 4/2014, odchod 10/2014
řidič
odchod 4/2014
řidič
uklizečka

Zaměstnanci ZŠ Mikulov, Školní 1




Mgr. Olga Čížková - speciální pedagog
Mgr. Marie Ruttová - speciální pedagog
Mgr. Noemi Hrůzová - speciální pedagog

Výroční zpráva 2014

6/20

Základní činnosti poskytované ve stacionáři jsou v rozsahu těchto
úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu







pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek:
zahrnuje pomoc při obouvání, zouvání, zavazování tkaniček, oblékání a svlékání, včetně
zapínání zipů, pásků, knoflíků, výběr oblečení odpovídající situaci - prostředí a počasí,
pomoc při rozpoznání jednotlivých částí svého oděvu, vrstvení oblečení ve správném
pořadí
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík:
zahrnuje pomoc při nastupování a vystupování z dopravního prostředku, pomoc při
přesunu na WC, při přesunu na lůžko, přesuny při potřebě osobní hygieny
pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru:
zahrnuje pomoc při orientaci v prostorách denního stacionáře, zahrady a jejího okolí, při
orientaci ve známém i neznámem prostředí, pomoc při poznávání a rozlišování známých a
cizích osob, pomoc při rozhodování a psychická podpora, pomoc při vstávání, chůzi, při
udržování požadovaného směru chůze, při překonávání překážek při chůzi, usedání,
ulehání, pomoc s kompenzačními pomůckami, pomoc při pohybu imobilních uživatelů,
fyzická podpora a jištění při samostatném pohybu, pomoc při manipulaci s dveřmi, pomoc
při nastupování/vystupování z auta (mimo imobilní osoby na vozíku), pomoc při
přemisťování předmětů denní potřeby – rozlišení, zvedání, uchopování, přenášení,
polohování uživatele na lůžku či vozíku
pomoc a podpora při podávání jídla a pití:
zahrnuje pomoc při rozlišení a výběru nápojů, příprava a podávání dostupných nápojů
během dne (šťáva, čaj,), příprava teplých nápojů z vlastních zdrojů uživatele (čaj, káva)
dohled nad pitným režimem, pomoc při výběru a dodržování stravy dle předepsaného
dietního režimu, přinesení, úprava jídla – pokrájení, mletí, mixování, pomoc při jídle – krmení,
přidržení talíře, opora ruky, vedení ruky, slovní podpora a instruktáž

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu




pomoc při úkonech osobní hygieny:
zahrnuje pomoc při rozpoznání potřeby provést osobní hygienu a potřeby se umýt nebo
upravit, udržování osobní čistoty a dodržování hygienických pravidel, česání, mytí rukou,
sprchování, péče o zuby, vlasy, nehty na rukou, hygienická očista v případě potřísnění a
očista při náhlých případech - např. zvracení, nezvládnutí stolice, pomočení (výměna
prádla, inkontinenčních a hygienických pomůcek, sprchování)
pomoc při použití WC:
pomoc při rozpoznání nebo upozornění na potřebu použití WC, pomoc při vstupu na
toalety, pomoc při vykonávání potřeby (za přítomnosti nebo se zachováním soukromí),
svlékání, oblékaní, usednutí, očištění, kontrolu event. úklid po použití WC, výměna
inkontinentních pomůcek, umývání rukou a utírání se po použití WC

c) poskytnutí stravy


pomoc při zajišťování stravování přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování uživateli, a to v rozsahu dvou
jídel - svačina a oběd. Svačiny i obědy jsou zajišťovány na základě předem zveřejněného
jídelního lístku. Poskytnutí stravy zahrnuje plánování, zajištění, nákup a přípravu na svačinu
včetně režijních nákladů, dovoz obědů, ohřev ve vodní lázni, chystání porcí, výdej jídla,
úklid, zajištění nápojů apod. Pokud si uživatel nesjedná poskytnutí stravy v zařízení a donese
si připravenou stravu z domova, je uchována do spotřebování téhož dne v chladničce a
podána dle ústní dohody.
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d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti






pracovně výchovná činnost:
vlastní pracovní realizace v dílnách - (tvořivé dílně, ve cvičné kuchyňce, v prádelně, na
zahradě, cvičné úklidové místnosti) a zahrnuje práci s různým materiálem, vyrábění
výrobků, vytvoření pracovních návyků, pracovní uplatnění a vlastní realizaci, nácvik
jednoduchých domácích prací a udržování pořádku, aktivizace schopností a rozvoj
vlastních pracovních dovedností, dodržování pracovních postupů, úklid po práci atd.
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností:
Zahrnuje trénování paměti, četba, poslech, společenské hry, video, práce s počítačem,
opakování školních znalostí, nácvik orientace v denním režimu, v hodinách a dnech v
týdnu, nácvik jízdy dopravními prostředky a nákupů, nácvik komunikace při úředních
jednáních – na úřadech, na poště, nácvik sebeobslužných činností a osobních dovedností
(pití z hrnku, přijímání potravy, převlékání, otevírání a zavírání dveří, zapínání knoflíků, zipů,
vázání tkaniček, nazouvání, navlékání, příprava jídla atd.), posilování a upevňování
schopnosti rozeznávání rodinných příslušníků, hudební aktivity, zpěv a tanec, rozvoj
řečových dovedností, nácvik a udržení schopnosti komunikace, alternativní komunikace,
aktivizace na vycházkách, pohybové aktivity, rozvoj hrubé a jemné motoriky, kondiční
cvičení, relaxace, aktivizace ve Snoezelenu, polohování, aktivizace prostřednictvím prvků
bazální stimulace (zejm. aktivizace smyslového vnímání), komunity, duchovní chvilky,
návštěvy kina, divadla, knihovny atd.
vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění:
vytvoření podmínek pro doplnění vzdělání nebo pracovního uplatnění, prostor a pomoc při
volbě vzdělávání či pracovního uplatnění, při přípravě do školy či zaměstnání

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím


Jedná se o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob. Zahrnuje komunikaci ve skupině a individuální
rozhovory o rodině a vztazích např. v komunitním kruhu, společné aktivity s rodinou,
podpora vztahů s rodinou, společné akce, podpora vztahů s dalšími lidmi, vycházky do
přírody, do města, výlety, spolupráce se společenskými organizacemi, aktivní účast na
akcích - kulturní a soutěžní akce, akce pro veřejnost, volnočasové aktivity

f) sociálně terapeutické činnosti


Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Nácvik
správně vnímat, chápat, sdělovat a reagovat na sociální situace např. zahrnuje sledování
aktuálního společenského dění - četba denního tisku, poslech zpráv, četba či poslech
literatury a rádia, hudby, dramatizace různých životních situací, rozhovory s uživateli skupinové, individuální (o vlastních přáních, potřebách, schopnostech a dovednostech, o
zájmech kolektivu i společnosti, o postupech, vlastních reakcích a chování; spolu s
pracovníkem se mobilizují vlastní zdroje uživatele, hodnotí a plánují průběh poskytování
služeb, vhodnou míru podpory, aby byl uživatel, co nejméně závislý na poskytování služeb,
nácvik alternativních metod komunikace

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí


pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Zahrnuje prvotní
kontakt, informační servis (vysvětlení situace, všech podmínek; přetlumočení např.
úředního dopisu, smlouvy alternativním způsobem, kterému uživatel porozumí, aby měl
reálný náhled na situaci při svém rozhodování; poskytování informací o alternativách
řešení), pomoc při zprostředkování jiných dostupných služeb a informační zdrojů; pomoc při
vyřízení neodkladné osobní záležitosti

Výroční zpráva 2014

8/20

Fakultativní činnosti poskytované ve stacionáři jsou v rozsahu
těchto úkonů:
a) svoz a rozvoz


Pro svozovou službu máme k dispozici tři vozidla (dvě devítimístné, jedno osmimístné), které
sváží uživatele sociálních služeb ze tří tras. Doprovod ve vozidlech je zajištěn pracovníky
z projektu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Stonožka.

b) vzdělávání ve stacionáři


Vzdělávání žáků zajišťuje Základní škola, Mikulov, Školní 1. Ve školním roce 2014 působí ve
stacionáři tři speciální pedagogové. Žáci jsou vzděláváni formou individuální výuky, která
se osvědčila jako vyhovující a pro žáky s kombinovaným postižením a autismem přínosná a
potřebná. Speciální pedagogové mají v denním stacionáři k dispozici počítačovou
místnost, senzomotorickou místnost, relaxační kuličkový bazén a tři učebny.

c) hiporehabilitace


Hiporehabilitace probíhá na jízdárně U Cihelny ve spolupráci s jezdeckým klubem Mikulov,
zastoupeným Ing. Tomášem Hlavenkou. K dispozici jsou dva koně, kteří jsou k tomuto účelu
vybráni. Na jízdárnu, která je necelé 3 kilometry od zařízení, dopravujeme děti vlastními
vozidly. Díky existenci kryté jízdárny jsme tuto aktivitu schopni poskytovat celoročně a za
každého počasí. Tým, který provádí terapii, je složen z hipologa, pedagoga nebo
pracovníka v soc. službách. Klienti jsou do terapie zařazeny na základě doporučení
odborného lékaře.
Stav dítěte, metodika a průběh terapie jsou pravidelně
zaznamenávány a měněny dle postupného zlepšení stavu dětí.

Vybrané akce stacionáře v roce 2014
Návštěva výstavy betlémů v Novosedlech
Besídka ke Dni matek
Den dětí na zahradě stacionáře
Návštěva filmového festivalu „Jeden svět“ v mikulovském kině
Divadelní představení „Radovanovy radovánky“ v kině v Mikulově
Exkurze – Požární stanice Mikulov
Návštěva v ÚSP Srdce v domě Klentnice
Návštěva knihovny v Mikulově
Výlet do Lednice
Výlet do Valtic
Výlet do Znojma
Lamoterapie
Mikuláš ve stacionáři
Pečení perníčků
Předávání vánočních dárečků
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Muzikoterapie na zahradě stacionáře

Dílny, práce na zahradě

Vánoční pečení perníčků

Besídka ke Dni matek

Výlet do Lednice

Exkurze – Hasiči, Požární stanice Mikulov
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Finanční zajištění projektu Denní stacionář Mikulov v roce 2014
Náklady
Kč
Spotřeba materiálu
491 492
Energie
248 058
Opravy a udržování
66 135
Cestovné
92 531
Operativní nájem – Ford Tranzit
135 240
Školení, kurzy
14 250
Nájemné budov
539 115
Náklady na repre
7 461
Spoje, internet
28 336
Právní, ekonomické a účetní služby…
133 554
Poštovné
2 421
Ostat. služby – ostraha, vývoz odpadu..
140 229
Mzdové náklady s odvody
3 952 613
Ostatní daně a poplatky
390
Úroky
31 336
Jiné ostat. náklady– pojištění majetku ..
103 708
Odpisy nehm. a hmotného majetku
126 101
Celkem
6 112 970
Výnosy:

Tržby z prodeje služeb
Prodej dlouhodobého majetku
Dotace z Uřadu práce
Dotace MPSV ČR
Dotace Jihomoravského kraje
Město Mikulov
Obec Novosedly
Město Podivín
Město Valtice
Město Velké Bílovice
Město Lanžhot
Město Pohořelice
Městys Drnholec
Obec Březí
Obec Dolní Dunajovice
Obec Přibice
Obec Klentnice
Obec Pasohlávky
Obec Dobré Pole
Finanční dary, nadace, sbírky
Tržba z prodeje služeb - reklama
Jiné ostatní výnosy
Celkem
Rozdíl v hospodaření:

Kč

1 238 854
0
40 000
3 431 700
513 000
638 115
45 000
35 000
20 000
10 000
10 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
3 000
3 000
1 002 157
132 559
701
7 153 086
Zisk + 1 040 117 Kč

Zisk v roce 2014 byl použit na pokrytí téměř půl milionové ztráty z roku 2013, splácení úvěru –
rekonstrukce v roce 2008 (rozšíření kapacity stacionáře) a z části na předfinancování roku 2015.
Výroční zpráva 2014
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Projekt Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – STONOŽKA

Základní ideou projektu je podpora rodin, které se díky zdravotnímu hendikepu dítěte
dostaly do nepříznivé sociální situace. Ztratily v důsledku péče o své dítě možnost
pracovního uplatnění, společenského postavení, ale také do izolace a často v důsledku
vyčerpávající péče ztratily kontakt se společenským prostředím. „Stonožka“ rozšiřuje
možnosti pomoci těmto rodinám. Umožňuje jim ambulantní komplexní péči pro jejich děti,
kterou poskytuje Denní stacionář, rovněž psychologickou, sociální a terapeutickou
pomoc přímo v rodinách. Další péče patří také na regeneraci sil v rodině, pomoc při
získávání pracovního uplatnění, dalšího vzdělávání, věnování se individuálně ostatním
sourozencům, najít si čas na přátele a volnočasové aktivity.
Cílová skupina
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Stonožka slouží uživatelům se zdravotním,
mentální, kombinovaným, sluchovým, zrakovým a tělesným postižením, jejich rodičům,
prarodičům a sourozencům. Služba je poskytována v terénu i ambulantně v budově DS
Mikulov na ulici Růžová 561/1 v Mikulově. Okamžitá kapacita služby je 1 klient ambulantní
a 1 klient terénní, ve věku od 3 do 26 let. Kapacita služby je padesát podpořených rodin
za 3 roky.
Doba pobytu
Stonožka poskytuje služby převážně od pondělí do pátku po celý rok s výjimkou státních
svátků, sobot, nedělí, sanitárních dnů a čerpání řádné dovolené.
Pracovní tým
Petr Malásek
Hana Malásková
Bc. Lenka Košuličová
Bc. Martina Kulmová
Bc. Jana Rohrerová, DiS.
Šárka Cinádrová
Lenka Ondráčková
Monika Hytychová
Jiří Klempa
Simona Rausová
Veronika Ryšavá
Hanuš Hondl
Michaela Vlašicová
Pavel Jaroň
Adam Vetr
Lukáš Valášek
Jiřina Bilíková
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ředitel
vedoucí stacionáře, sociální pracovník
sociální pracovník
sociální pracovník, pracovník v soc.službách
pracovník v soc.službách
pracovník v soc.službách
pracovník v soc.službách
nástup 5/2014, odchod 8/2014
pracovník v soc.službách
nástup 6/2014
pracovník v soc.službách
nástup 8/2014, odchod 12/2014
pracovník v soc.službách
pracovník v soc.službách
nástup 12/2014
pracovník v soc.službách
pracovník v soc.službách
odchod 4/2014
pracovník v soc.službách
technický pracovník
nástup 4/2014, odchod 10/2014
technický pracovník
odchod 4/2014
uklízečka
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Základní činnosti poskytované projektem Stonožka jsou v rozsahu
těchto úkonů:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:







pracovně výchovná činnost s dětmi
pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského
chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik
sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň
70% těchto činností je zajišťováno formou terénní služby
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
dítěte
zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:



doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení
zpět
doprovod ve svozových vozidlech do stacionáře

c) sociálně terapeutické činnosti:


socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:



pomoc při vyřizování běžných záležitostí
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Konkrétní aktivity:
 Hiporehabilitace
 Základní sociální poradenství v rodinách
 Doprovázení dětí do stacionáře
 Pomoc rodičům při vyřizování běžných záležitostí
 Podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování (integrační
karneval, velikonoční a adventní dílničky, drakiáda)
 Vzdělávání rodičů (přednášky, kurzy, exkurze)
 Doprovázení dětí k lékaři
 Nácvik a podpora ve vedení hospodaření domácnosti

Vybrané akce „Stonožky“ v roce 2014:
Den dětí na amfiteátru, Mikulov
Velikonoční dílničky
Dýňobraní
Vánoční dílničky
Ples na zámku v Mikulově pořádaný ÚSP Srdce v domě, Klentnice

Výroční zpráva 2014
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Den dětí na amfiteátru Mikulov

Ples na zámku Mikulov

Velikonoční dílničky

Dýňobraní

Hiporehabilitace – AVK

Dýňobraní
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Finanční zajištění projektu,
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – STONOŽKA,
v roce 2014:
Náklady
Spotřeba kancelářského materiálu
Nákup drobného hmotného majetku
Spotřeba energie
Právní, ekonomické a účetní služby
Nájemné, hipoareál…
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákon. soc. a zdrav. pojištění
Celkem

Kč

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Finanční dary
Celkem

Kč

Rozdíl v hospodaření

Výroční zpráva 2014

3 335
10 738
102 435
66 096
220 000
20 431
912 194
307 496
1 642 725

1 558 800
85 000
1 643 800
Zisk + 1 075
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PODĚKOVÁNÍ
Občanské sdružení Biliculum touto cestou upřímně děkuje všem partnerům, dárcům,
sponzorům, přátelům, dobrovolníkům a rodičům dětí s postižením, bez jejichž pomoci a
přízně bychom nemohli vůbec plnit své poslání.

Patron organizace
FOSFA a.s.

Našim partnerem je
Město Mikulov
Jezdecký klub Mikulov
Základní škola Mikulov, Školní 1
Města a obce, která nás podporují
•
•
•
•
•
•
•

Novosedly
Podivín
Valtice
Lanžhot
Velké Bílovice
Klentnice
Přibice

Výroční zpráva 2014

•
•
•
•
•
•

Dolní Dunajovice
Březí
Drnholec
Pohořelice
Dobré pole
Pasohlávky
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Firmy, fyzické a soukromé osoby, které nás podporují
nad 100.000,- Kč
•
ZOKO, spol. s.r.o.
•
Emerson Climate Technologies, s.r.o.
•
Ing. Daniel Heler
•
JK Mikulov
•
Gebauer a Griller Kabeltechnik spol. s.r.o.

od 50.000,- Kč do 99.999.- Kč
•
STKO, spol. s.r.o.
•
Bottling Printing s.r.o.
•
X-fer, Petr Voznica
•
Altronik s.r.o., Ing. Štefan Fridrich
•
Kondice s.r.o.
•
Ing. Jiří Baťka

od 20.000.- Kč do 49.999,- Kč
•
MOSS Logistics s.r.o.
•
Montako cz s.r.o.
•
Pemag, spol. s.r.o.
•
To & Mi Vdf. spol. s.r.o.
•
Inmedias a.s.
•
Vinařství Šilinek
•
AK Signal Brno a.s.

•
•
•
•
•
•

Montegar a.s.
Ing. BA Petr Marcinčák
manželé Faboukovi
Mgr. Danadová Jitka
Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka MBA
VINOFOL, Richard Foltýn

od 10.000,- Kč do 19.999,- Kč
•
•
•
•
•
•

CDC Data s.r.o.
ZEBR s.r.o.
manželé Žebrákovi
Ing. Jan Hajda
Antech spol. s.r.o.
Černá Barbora
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do 10.000,- Kč
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alvey manex a.s.
Vinařství Sonberk a.s.
Fravla s.r.o.
Ing. Petr Haška
Ing. Pavel Mayer
DATA TECHNILOGIES s.r.o.
Praktik Mikulov, MUDr. Dagmar Horová
Hotel Zámeček
Ptáčková Eva
Vinitores Palaviensis

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Petr Klanica
rodina Kužmova
Marie Jeřábková a spol. (Kostice)
MUDr. Maria Janošková
Richard Korenko
J. Henek
Michaela Novohradská
Božena Mrkvicová
MÓDA TOTAL s.r.o., Lenka Láníková

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rodina Patlokova
rodina Šilinkova
Rodinné vinařství Sedlák
Rodinné vinařství U Samsonů
Sedlecká vína
Stavební firma Zdeněk Mutina
TEDOS Mikulov, spol. s.r.o.
Tesco Mikulov
Tuček Jan, Ing.
Urbánek Bohdan, Catering Urbánek
Úřad práce Břeclav
ÚSP Srdce v domě Klentnice
Vinařská škola Valtice
Vinařský dvůr u Mlýnků
Vinařství Ilias
Vinařství Marcinčák
vinařství Paulus
Vinařství Popela
Vinařství Přítluky
Vinařství Reisten s.r.o.
Vinařství Tanzberg
Vinařství Volařík Mikulov
Vinné sklepy Valtice a.s.
Víno – klub Praha s.r.o.
Víno Jarmila s.r.o.
Víno Mikulov, Sommelier club
Víno Mikulov, spol. s.r.o.
Vitis-Vital s.r.o., Jana Čajová
Vyhnalíková Marie, RNDr., KONDICE
zaměstnanci firmy Catis, Gebauer a
Griller Kabeltechnik Mikulov, Fosfa
Zelenina Podivín, manželé Šultesovi
1. PLAVEBNÍ s.r.o.

Dále nás podporují
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akad. mal. Antonín Stoják, Klentnice
Autorenova Rohatec
BORS Břeclav a.s.
Bricol, spol. s.r.o.
Břeclavský deník ROVNOST
Cigáň Jaroslav, Valtice
Čerpací stanice Malinka, Rakvice
Český rozhlas
Doláková Lenka, Valtice
forpsi
Hotel Iris***
Hotel Pavlov
Jurečkovi Jan a Hana, Rokytnice nad
Jizerou
Kabelová TV Lanžhot
Láníková Jiřina, Bulhary
Lesy ČR
manželé Federselovi, Mikulov
manželé Teturovi, Velké Bílovice
místní zpravodaje měst a obcí
Moravíno Valtice, Ing. Ludvík Budín
Müller Pavel, JUDr
Nadace Naše dítě
NERIA, a.s. Hustopeče
NetSERV
Nichias Corporation
Novák Radek, Lanžhot
paní Gia, Bratislava
Pilařová Klára
Pinďák Pavel, penzion Baloon
Poulová Petra, Květinářství U Rosničky
Region Mikulovsko
Regionální muzeum Mikulov
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Finanční zpráva organizace
Provoz
Náklady:
Spotřeba materiálů, nákup DHIM
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Nájemné vozidla, hipo areálu
Nájemné budov
Spoje, internet
Odpisy hmot., nehmot. majetku
Právní, ekonom. A účet služby
Školení a kurzy
Ostatní služby – ostraha..
Jiné ostatní náklady – pojištění ..
Náklady na repre
Mzdové náklady včetně odvodů

Úroky
Provozní náklady celkem:

Kč

Výnosy:

Kč

505 565
350 493
72 106
92 531
355 240
539 115
28 336
126 101
199 650
14 250
154 688
106 520
7 461

Prodeje služeb – DSM
Prodeje služeb - STONOŽKA
Dary
Prodeje služeb - reklama
Jiné ostatní výnosy
Dotace - MPSV ČR
 Jihomoravský kraj
 Město Mikulov
 Obec Novosedly
 Město Podivín
 Město Valtice
 Město V. Bílovice
 Město Lanžhot
Města a obce – Pohořelice,
5 172 303 Klentnice, Březí, Drnholec,
Přibice, Dobré Pole,
Pasohlávky, Dolní
Dunajovice
31 336 Úřad práce
7 755 695 Provozní výnosy celkem:

1 238 854
1 558 800
1 087 157
132 559
701
3 431 700
513 000
638 115
45 000
35 000
20 000
10 000
10 000
36 000

40 000

8 796 886

Výsledek: Zisk + 1 041 191,- Kč
Zisk v roce 2014 byl použit na pokrytí téměř půl milionové ztráty z roku 2013, splácení úvěru –
rekonstrukce v roce 2008 (rozšíření kapacity stacionáře) a z části na předfinancování roku
2015.
V roce 2014 nebyly realizované žádné investice
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Úsměv je pro nás tou nejlepší odměnou.
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