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Biliculum znamená latinsky „svítání “. 
Tento název symbolizuje novou naději 

 pro postižené děti a jejich rodiče. 
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Úvodní slovo 
 
 
„Je jen málo cest,  
po kterých stojí za to jít. 
Je jen málo chvil, 
 pro které stojí za to žít“ 
 
Občanské sdružení BILICULUM, které vzniklo zápisem do evidence Ministerstva 
vnitra ČR dne 19. 9. 2003,  si vybralo cestu pomoci  hendikepovaným lidem. 
Za šest let  existence  se nám daří v požadované kvalitě provozovat  sociální 
služby, které pomáhají mnoha lidem v okrese Břeclav každodenně překonávat 
těžkosti jejich postižení. Není to zásluha jen naše, ale Vás všech, kteří nám 
jakýmkoli způsobem pomáháte.  
Vám všem patří upřímné díky 
 
                                                                                           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  
 
Radek Novák, člen výkonného výboru 
777 842 444 
radek.novak@biliculum.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 napomáhat zkvalitňovat životní podmínky 
hendikepovaných lidí provozováním Dětského denního stacionáře na území 
pověřených obcí – Mikulov, Břeclav, Hustopeče, Pohořelice, dále pak snaha o 
zřízení dalších služeb jako – osobní asistence, chráněné bydlení, chráněné dílny 
a pracoviště, a tím tak umožnit 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  paní Polachová Miluše, PEMAG spol. s r. o., Mikulov 
člen   Radek Novák, člen výkonného výboru O. s. Biliculum 
člen   Petr Malásek, statutární zástupce O. s. Biliculum 
 
Účetnictví  smluvní partner – Účetní firma, Ing. Emil Bursík, Mikulov  
 
 
Sbor poradců - poradní orgán : 
 
předseda pan Eduard Kulhavý, místopředseda DSO Mikulovsko  

a místostarosta města Mikulov 
 

jednatelé  statutární zástupci BILICULUM , Petr Malásek, Hana 
                                Malásková 

 
členové Radek Novák, člen výkonného výboru o. s. Biliculum  

Lubomír Hlavenka, předseda jezdeckého klubu „JK Mikulov “  
                                Eva Trefilíková, členka Canisterapeutické společnosti 

Jihomoravského kraje Brno 
 

Dárci - podnikatelská sféra: pan Jaroslav Pešák, KLINMAM  
Bavory 
 
Dárci – fyzické osoby: Ing. Jiří Baťka – Pohořelice,  
Ing. Jan Hajda - Pavlov,  RNDr. Marie Vyhnalíková - Mikulov, 
Zástupce dětí – rodiče: manželé Šilinkovi - Pavlov 

 
Výkonný výbor: Petr Malásek, ředitel,  člen výkonného výboru Biliculum,  

rodič postiženého dítěte                       
                                

Hana Malásková, vedoucí projektů Dětský denní stacionář 
Mikulov a projektu Stonožka, členka výkonného výboru 
Biliculum, rodič postiženého dítěte 
 
Radek Novák, člen výkonného výboru Biliculum, rodič 
postiženého dítěte, živnostník, technické zajištění FR + PR 
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Investice 
 

 
 

V březnu roku 2008 jsme podávali investiční projekt na EU na rekonstrukci 
budovy Dětského denního stacionáře - Regionální operační program NUTS II. 
Jihovýchod, prioritní osu 3 - Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Naše 
žádost byla v plné výši podpořena (téměř 12,5 mil.Kč) a mohla tak začít 
rekonstrukce “Centra sociálních služeb Mikulov“. Celková výše investice je 
téměř 18 milionů Kč. Rekonstrukce se provádí za provozu, potrvá do konce 
roku 2010 a je rozdělena na tři etapy.  
 
 
 
Na konci roku 2008 jsme úspěšně 
dokončili 1. etapu, která stála více než 
6,2 mil. Kč. Velké poděkování patří 
stavební firmě p. Zdeňka Mutiny, která 
rekonstrukci provádí a která nám 
poskytla úvěr na dofinancování 
investičního záměru. Po kolaudaci 
(začátkem roku 2009) budeme moci 
přijmout nové klienty, kteří mají u nás 
žádost o umístění již několik let.  
 
 
 
 

 
Po celkovém dokončení Centra 
sociálních služeb se kapacitně navýší 
Dětský denní stacionář, vznikne 
Domov pro osoby se zdravotním 
postižením, rehabilitační centrum s 
vodoléčbou, dva pokoje pro 
odlehčovací službu a zázemí pro 
osobní asistenci. Naše spoluúčast činí 
téměř 5,5 mil. Kč a odčerpá nám 
značné množství vlastních zdrojů, 
které bychom jinak použili na provoz.  
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Projekt Dětský 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 a logopedickou 
péči a svozovou službu a   
umožňovalo tak rodičům najít   
si zaměstnání a současně 
zachovat každodenní kontakt 
s dětmi. Pro uskutečnění záměru 
se jevilo nejvhodnější založení 
občanského sdružení.  
A tak 19. 9. 2003 vzniklo sdružení 
BILICULUM, které si dalo do 
vínku  pomáhat postiženým lidem.  
 
Cílová skupina 
 

Stacionář slouží klientům se zdravotním, mentální, kombinovaným, 
sluchovým  zrakovým a tělesným postižením. Jeho sídlo je na ulici Růžová v 
Mikulově. Kapacita zařízení je určena pro 18 uživatelů.  
 
Skladba klientů 
 
Do zařízení dochází  : 
 
- čtyři děti předškolního věku ( 1 – 7 let)  
- jedno dítě mladšího věku( 7 – 10 let)  
- osm dětí staršího věku (11 – 15 let)  
- tři děti dorostového věku (16 – 18 let)  
- tři mladí dospělí (19 – 26 let) 
 
 
Klienti jsou rozděleni do tří oddělení tak, aby si co nejlépe svými schopnostmi a 
dovednostmi vyhovovali. 
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Doba pobytu 
 

Stacionář slouží dětem od pondělí do pátku  po celý rok s výjimkou 
státních svátků,  sobot,  nedělí, sanitárních dnů a čerpání řádné dovolené. Děti 
ve stacionáři převážně pobývají od 6.45 hod. do 15.30 hod. 
 
Tým 
 
Petr Malásek                   -  ředitel 
Hana Malásková                        -  vedoucí stacionáře   
Mgr. et Bc. Svatava Střelcová  -  fyzioterapeut  
Dagmar Černá                           -  fyzioterapeut, nástup 11/08 
Radka Zaoralová                        -  zdravotní sestra, nástup 1/08 
Soňa Strachoňová                    -  zdravotní sestra, nástup 3/08 
Michala Ondráčková               -  zdravotní sestra, nástup 9/08 
Bc. Petra Kosová                       -  speciální pedagog, nástup 9/08 
Mgr. Zuzana Plundráková         -  vychovatel, terapeut biofeedbacku 
Bc. Lenka Košuličová                -  vychovatel 
Roman Koprivňanský                -  vychovatel, nástup 9/08   
Olga Pitrová                               -  pracovník v soc. službách, přímá výchovná  
                                                         nepedagogická činnost 
Pavlína Jaroňová                      -  pracovník v soc. službách, přímá obslužná  
                                                         činnost 
Simona Rausová                       -  pracovník v soc. službách, přímá obslužná 
                                                         činnost 
Pavel Jaroň                                -  pracovník v soc. službách, přímá obslužná  
                                                         činnost, nástup 2/08 
Zuzana Moravčíková               -  pracovník v soc. službách, přímá obslužná  
                                                         činnost, nástup 4/08, od 1. 8. 08 - DPN 
Lenka Damborská                    -  pracovník v soc. službách , přímá obslužná  
                                                         činnost, DPN ukončení 9/08 
Kateřina Kostková Dis.             -  osobní asistent k hendikepovaným dětem,  
                                                         nástup 4/08 
Hana Kiclová                            -  osobní asistent k hendikepovaným dětem,  
                                                         nástup 4/08 
Renata Poredská                      -  administrativní pracovník, nástup 5/08 
Lenka Kosmáčková                 -  hipolog, nástup 8/08 
 
 
 Zaměstnanci ZŠ Mikulov, Školní 1: 
 
Mgr. Olga Čížková   - speciální pedagog 
Bc. Noemi Hrůzová, Dis   - speciální pedagog  
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Supervizor  projektu 
 

Supervizorem projektu je Mgr. Víta Procházková, která  pracuje jako 
speciální pedagog v ZŠ speciální a PŠ Brno, Ibsenova 1. Působila také 14 let ve 
stacionáři Oblastní charity Brno Effeta, kde vyučovala žáky s těžkým a 
hlubokým stupněm mentální retardace. Třetím rokem externě přednáší na FF 
MU Brno témata : Vybrané terapie při práci s dětmi s těžkým a hlubokým 
stupněm MR a Rodina s dítětem s postižením. 
 
 
Garant projektu 

 
Garantem projektu je MUDr.Růžena  Kovářová, která  pracuje jako 

dětský neurolog v neurologické ambulanci při Poliklinice Břeclav. V průběhu 
předatestační přípravy složila zkoušku z elektroencefalografie. Průběžně se 
zúčastňuje odborných seminářů se zaměřením na epileptologii, diagnostiku 
hybných poruch v dětském věku i ostatní problematiku týkající se dětské 
neurologie. 
 
Základní činnosti poskytované ve stacionáři jsou v rozsahu 
těchto úkonů: 
 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
c) poskytnutí stravy 
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 f) sociálně terapeutické činnosti 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání  
     osobních záležitostí 
  
 
Fakultativní činnosti poskytované ve stacionáři jsou 
v rozsahu těchto úkonů: 
 
a) svoz a rozvoz 

 
V letošním roce se svozová služba, která měla  prozatím dvě vozidla, 

rozšířila o další auto Ford Galaxy, které je sedmimístné , a tím se daná služba 
zrychlila a zefektivnila. První trasa vede z Lanžhota přes Břeclav, Poštornou, 
Valtice do Mikulova  a je zajišťována vlastním osmimístným mikrobusem 
Mercedes Vito.  Druhá trasa začíná v Mikulově a pokračuje do Novosedel přes  
Nový Přerov, Dobré Pole zpět do Mikulova. Tuto trasu zajišťuje devítimístný Ford 
Tranzit, který sdružení používá formou operativního leasingu.  
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Třetí trasu zajišťuje nově 
zakoupený sedmimístný Ford 
Galaxy. Trasa začíná v Podivíně, 
pokračuje do Velkých Bílovic, 
Pavlova a zpět do Mikulova. Ve 
všech  svozových vozidlech jsou 
dva pracovníci - pracovníci v 
soc. službách, kteří jsou k dispozici 
při epileptických záchvatech, 
nevolnostech, případně jiných 
problémech, které při  jízdě 
mohou nastat. Oba pracovníci 
vytvářejí důležitou spojnici mezi 
stacionářem a rodičem, 
předávají  informace o dítěti oběma stranám.  
 
Do zařízení přijíždějí auta postupně v 7.30 hod v 8.00 hod. a v 8.45 hod. Tato 
varianta se nám velmi osvědčila, protože je dostatek času i prostoru na nácvik 
sebeobsluhy. Odpolední rozvoz  začíná ve14.00 hod., druhý ve14.30 hod. a třetí 
v 15.00 hod.  
 
 
b) vzdělávání 

Vzdělávání  zajišťuje stacionář  ve spolupráci se Základní školou Mikulov, 
Školní 1, která  má  v zařízení detašované pracoviště. Děti jsou vyučovány na 
základě individuálních vzdělávacích plánů, jsou zařazeny do přípravného 
stupně Pomocné školy a 
rehabilitační třídy Pomocné školy. 
Výuka je prováděna  
individuálně ve dvou učebnách 
pedagoga, v počítačové 
učebně a v  senzomotorické 
místnosti. Logopedie se 
uskutečňuje dvakrát až třikrát 
týdně dle individuálního 
vzdělávacího plánu jednotlivého 
dítěte. V rámci alternativní 
komunikace využíváme 
znakovou řeč, mluvení s obrázky 
a piktogramy. Pravidelně nás 
navštěvuje Mgr. Olga Kulíšková,   spec. pedagog – logoped z SPC Brno, 
Ibsenova, která nám předává své zkušenosti a znalosti. 
 
c) rehabilitace 

Provádí se každý den. V letošním roce se nám podařilo získat dva 
fyzioteraputy, kteří s dětmi individuálně cvičí ve dvou rehabilitačních 
místnostech i při hipoterapii.  
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d) hipoterapie 
Hipoterapie probíhá na jízdárně U Cihelny ve spolupráci s jezdeckým 

klubem Mikulov zastoupeným Ing.  Tomášem Hlavenkou. K dispozici jsou čtyři 
koně, kteří jsou k tomuto účelu vybráni. Terapie probíhala od září do listopadu 
a jarní sezónu jsme úspěšně  zahájili 1. 4. 2008. Na jízdárnu, která je necelé  3  
kilometry od zařízení, dopravujeme 
děti vlastními vozidly, a to každé 
pondělí a čtvrtek od 9:00 hod. do 
13:00 hod. Tým, který provádí 
terapii, je složen z hipologa, 
fyzioterapeuta, speciálního 
pedagoga nebo pracovníka 
v soc. službách. Děti jsou do 
terapie zařazeny na základě 
doporučení odborného lékaře.  
Stav dítěte, metodika a průběh 
terapie jsou pravidelně 
zaznamenávány a měněny dle 
postupného zlepšení zdravotního 
stavu dětí.    
 
e) plavání 

Plavání probíhá v rehabilitačním bazénu v Hrušovanech nad Jevišovkou. 
Děti jsou dopravovány na bazén  svozovými auty, v doprovodu fyzioterapeuta 
a pracovníků v soc. službách. Děti se zúčastnily 10-ti lekcí, které probíhaly na 
jaře  v páteční dopoledne. 
 
f) biofeedback 

Je poskytován čtyřikrát týdně starším klientům stacionáře a 
zaměstnancům, kteří jsou v přímé péči s klienty.  
 
g) týdenní pobyt 

V letošním roce se děti bez rodičů zúčastnili  týdenního pobytu ve 
Vískách u Letovic, který byl zaměřen na hipoterapii a vodoléčbu. 
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Finanční zajištění projektu:  
 
Náklady: 
 

                              Kč 

Spotřeba materiálu 590 137 
Energie 237 639 
Opravy a udržování 91 555 
Cestovné 134 787 
Repre 5 401 
Operativní nájem – Ford Tranzit 115 020 
Hipoterapie a canisterapie 69 192 
Školení, kurzy 37 516 
Nájemné budov 269 558 
Spoje, internet 94 233 
Ostatní služby – audit, účetní služby… 192 876 
Mzdové náklady 2 584 708 
Odvody soc. a zdrav. 904 586 
Daně a poplatky 4 292 
Ostatní finanční náklady 33 340 
Ostatní provoz. náklady 53 775 
Celkem 5 418 615 
 
 
Výnosy: 
 

Kč 

Tržby z prodeje služeb 523 771,51 
Nadace, sbírky 12 933 
Úřad práce 429 204 
Dotace JMK 378 000 
Dotace MPSV ČR   2 800 000 
Dotace magistrátů měst a obcí 305 057,50 
Ostatní finanční dary 840 251,84 
Celkem 5 290 520 
Rozdíl v hospodaření:   Ztráta -128 095 
 
 Ztráta -128 095,- Kč byla způsobena velkým nárůstem cen energií po 
rozšíření prostor Dětského denního stacionáře. Naše zálohy na energie byly 
nízké, a proto doplatek v březnu r. 2009 byl přes 130 000,- Kč. 
 
 
 
Hana Malásková 
vedoucí projektu  
Mob.:736 487 942 
hana.malaskova@biliculum.cz  
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Projekt Stonožka – sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 
 

Základní ideou projektu Stonožka 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. Projektem Stonožka O. s. Biliculum rozšiřuje 
možnosti pomoci těmto rodinám. 
Umožňuje jim ambulantní 
komplexní péči pro jejich děti, 
kterou poskytuje Dětský denní 
stacionář, rovněž psychologickou, 
sociální a terapeutickou pomoc 
přímo v rodinách (rodičům, 
sourozencům, prarodičům,…).  

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 klientům se 
zdravotním, mentální, kombinovaným, sluchovým  zrakovým a tělesným 
postižením, jejich rodičům, prarodičům a sourozencům. Služba je poskytována 
v terénu i ambulantně v budově DDS Mikulov na ulici Růžová 561/1 v Mikulově. 
 
 
Pracovní tým 
 
Petr Malásek                             -  ředitel 
Hana Malásková                      -  vedoucí Stonožky 
Mgr. Zuzana Plundráková       -  vychovatel, terapeut biofeedbacku 
Bc. Lenka Košuličová               -  vychovatel 
                       
Pavlína Jaroňová                     -  pracovník v soc.službách, přímá obslužná  
                                                       činnost 
Simona Rausová                      -  pracovník v soc.službách, přímá obslužná 
                                                       činnost, ukončení 4/08    
Lenka Kosmáčková                 -  hipolog, nástup 8/08 
Hana Kiclová                            -  osobní asistent, nástup 5/08, ukončení 7/08 
Soňa Strachoňová                   -  zdravotní sestra, nástup 8/08 
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Základní činnosti poskytované projektem Stonožka jsou 
v rozsahu těchto úkonů: 
 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
1.   pracovně výchovná činnost s dětmi  
2. 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 
3.  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností dítěte 
4.   zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí 
5.   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 
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: 
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí 
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 
při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 
 
Konkrétní aktivity: 
- týdenní pobyt pro rodiny s  
hendikepovanými dětmi  
- hipoterapeutický kroužek 
- biofeedback 
- pedagogicko - psychologické 
ježdění 
- sociální poradenství v rodinách 
- doprovázení dětí do stacionáře 
- pomoc rodičům při vyřizování 
běžných záležitostí 
- podpora při dalších aktivitách 
podporujících soc. začleňování 
(integrační karneval, velikonoční  
dílničky) 
- vzdělávání rodičů (přednáška, kurz, exkurze) 
- doprovázení dětí k lékaři 
- nácvik a podpora ve vedení hospodaření domácnosti 
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Finanční zajištění projektu:   
 
Náklady 
 

Kč 

Spotřeba materiálu 33 909 
Náklady na opravu a udržování 6 545 
Terapeutické pobyty 173 040 
Hipoterapie    15 800 
Nájemné – Ford Tranzit           38 340 
Ekonomické služby 8 840 
Mzdové náklady 390 010 
Zákon. soc. a zdrav. pojištění   136 502 
Celkem 802 986 
 
Výnosy: 
 

Kč 

Vlastní příjmy 77 576 
Finanční dary 106 110 
Dotace MPSV ČR 600 000 
Dotace  Úřad práce 19 300 
Celkem 802 986 
Rozdíl v hospodaření 0 
 
 
Hana  Malásková 
vedoucí projektu   
tel / fax 519 521 027, 736 487 942  
malaskovi@bilicul 
 
 
Na projektech Občanského sdružení BILICULUM se podílela také řada 
dobrovolníků: 
 
Zuzana Moravčíková 
Ilona Biganovská 
Pavel Jaroň 
Eva Trefilíková 
Tereza Trefilíková 
Eva Szaboová 
Mgr. Milada Neveselá 
Bc. Martina Kužmová 
Renata Bílková 
Dagmar Černá 
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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. 
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Srdečně děkujeme našim nadacím, sponzorům a 
partnerům 

 
Evropská unie 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Jihomoravský kraj 

Město Mikulov 

  

Altronik s.r.o., Brno  Hajda Jan, Ing. 

Antech spol. s r.o., Břeclav HAMA spol. s r.o.  

Aquarium Relax, Mikulov  HEEMSKERK spol. s. r.o. 

Baťka Jiří, Ing. Holandská květinová kancelář Praha 

Biely Boris Ing.  Hotel Pavlov 

BORS Břeclav a.s. Chladservis Břeclav 

Bricol, s.r.o. ,Valtice  Ilias Georgii, Pavlov  

Břeclavsko INTERNET CZ 

Cacková Marie, JUDr.  Jablonex Group 

Čerpací stanice Malinka, Rakvice Jezdecký klub Mikulov  

Český rozhlas JNH - ŠEKR, spol. s r. o. Hustopeče 

ČSSD Jokers Casino Mikulov 

DK STUDIO, s.r.o Kabelová TV Lanžhot 

Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko kadeřnický salon DIBO Mikulov 

Dřevomonta, s. r. o., Hustopeče KALÁB - stavební firma, spol.s.r.o., Brno  

Dům dětí a mládeže DUHOVKA Břeclav KASANICA , cimbálová muzika Mikulov  

Dům dětí a mládeže Mikulov KDU–ČSL 

EON Česká republika KLINMAM czech 

Excalibur Holding a.s. Klub seniorek Kostice 

Fleura Bohemia s.r.o. Praha KOVO Prokeš, Mikulov  

Florplant spol. s.r.o. Brno Kulturní středisko Mikulov 

FOSFA a.s., Břeclav Květinářství U Rosničky 

FOUR FRIENDS spol. s r.o. Květinářství U Václava Jindřichův Hradec 

Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s.r.o. Květinářství U Žabáka 

Grant Energie z přírody Lednicko-valtický areál 

Háder Zbyněk, Mgr. Ing.  Lékárna U Lva Mikulov 

LESY ČR Hustopeče rodina Novotná, Lanžhot 

Manželé Chládkovi  rodina Patlokova, Brno 

Manželé Teturovi, Velké Bílovice  rodina Romančíkova, Novosedly 

Město Břeclav rodina Svobodova 

Město Lanžhot rodina Šilinkova, Pavlov 

Město Podivín rodina Trčálkova, Novosedly  

Město Valtice rodinné vinařství Samson Velké Němčice 

Město Velké Bílovice  RONJA s.r.o. 

Město Velké Pavlovice  ROTARY klub Valtice 

Metroflora s.r.o. Kyjov Rovnost - Nový život 

Michnová Elen  RWE Transgas 
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Mikroregion Čistá Jihlava Říhová Lída 

Mikroregion Kloboucko Sedláková Božena,  Hrušovany n. Jevišovkou  

Mikrosvín Mikulov a.s. SETRA s.r.o., Brno  

místní zpravodaje měst a obcí v regionu SOU Mikulov 

Moraviapress a.s. SOUZ Lednice 

Moravské naftové doly Hodonín Stavební firma Vojtěch Vymyslický, Mikulov 

Moravský Jih stavební firma Zdeněk Mutina 

Muzeum Mikulov STKO Mikulov 

Nábytek Škarek Rakvice Stoyová Olga, Březí  

Nadace České spořitelny  Strojírna PÁLAVA, s.r.o, Mikulov  

Nadace Divoké husy svatební salon Madora, Mikulov  

Nadace Duhová energie Svazek obcí Mikulovsko 

Nadace Naše dítě Šenkyříková, Brno 

NERIA, a. s. Hustopeče TEDOS Mikulov, spol. s r.o 

NetSERV Mikulov TESCO Mikulov 

Obec Novosedly THERMAL TREND, spol. s r. o. 
Obec Pavlov Továrek Vlastimil, Ing.  

Oční optika Grůzová Věra Kunovová  

ODS Vinařský dvůr 

OMKO Vinařství Kovács, Novosedly 

paní Láníková, Bulhary Vinařství Šilinek, Pavlov 

PEMAG s.r.o. Mikulov Vinné sklepy Valtice a.s. 

Poredský Miroslav, Mikulov Víno Marcinčák, Mikulov  

PRÁH Brno - Tuřany Voborská Andrea 

Region Podluží Vyhnalíková Marie, RNDr.  

Regionální muzeum Mikulov Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha 

Réva plus s.r.o. Wonekl s.r.o. Brno 

rodina Bartošova, Lanžhot Základní škola, Mikulov, Školní 1 

rodina Blahova, Novosedly zaměstnanci firmy Gebauer a Griller Kabeltechnik 

rodina Federselova, Mikulov zaměstnanci firmy MOSS PLUS Hustopeče 

rodina Maláskova, Novosedly ZEBR s.r.o. 

rodina Novákova, Lanžhot ZP-FASHION 
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Finanční zpráva  organizace  
 

Provoz 
Náklady: Kč Výnosy: Kč 

Spotřeba materiálů, nákup 
DHIM 

624 046 Tržby z prodeje služeb 601 347 

Spotřeba energie 237 638 Nadace, sbírky 12 933 
Opravy a udržování 98 100 Dary 946 362 
Cestovné 134 787 Jiné ostatní výnosy 1 302  
Náklady na reprezentaci 5 401 Provoz. dotace:   
Canisterapie 13 992        - MPSV ČR                    3 400 000 
Hipoterapie 71 000        - Jihomoravský kraj                378 000 
Služby- školení, nájmy, spoje 929 420        - Města, obce  305 057 
Osobní náklady 4 015 806 Úřad práce 448 504 
Ostatní daně a poplatky 4 292   
Jiné náklady – pojištění, úroky 87 117   
Provozní náklady celkem: 6 221 600 Provozní výnosy celkem: 6 093 505 
Výsledek: ztráta -128 095,- Kč  

Investice 
Rekonstrukce - Centrum sociálních služeb 
Mikulov – 1. etapa 

6 204 678 

Zakoupení  7 místného auta t.z. Ford Galaxi 279 000 
   Finanční zdroje potřebné pro zajištění všech akcí  

 Občanského sdružení BILICULUM v roce 2008 
12 705 278 ,- Kč 

 
Výrok auditora  
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Úsměv našich dětí je pro nás tou nejlepší odměnou 
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