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Biliculum znamená latinsky „svítání “.
Tento název symbolizuje novou naději pro postižené děti a jejich rodiče.
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 Nutnost kvalitních služeb pro postiže-
né spoluobčany a jejich rodiny a pře-
devším pouze dílčí řešení vzdělávací, 
zdravotní, sociální a společenské pro-
blematiky motivovalo rodiče postižených 
dětí k iniciaci potřebných služeb. Zalo-
žením BILICULUM, o. s., zápisem do 
evidence Ministerstva vnitra ČR, ze  
dne 19.9. 2003  byla dána možnost 
postiženým dětem a jejich rodinám 
využít jedinečný komplex služeb, který 
v okrese Břeclav dosud chyběl.

 Třetí rok naší existence, provozova-
né projekty, průběžné zlepšová-
ní psycho– fyzio– socio– a 
spirituo stavu dětí přija-
tých do našeho zařízení 
a spokojenost rodičů jed-
noznačně prokazuje opod-
statněnost poskytovaných 
služeb, které vedou k napl-
ňování smyslu života, uplat-
nění na trhu práce, realizaci 

přání a koníčků těch, kteří naši pomoc 
nejvíce potřebují.

 K dosažení ušlechtilých cílů nestačí 
jenom nadšení těch kteří v této oblasti 
pracují, ale je nutná podpora veřejné 
správy, podnikatelů, dárců a sponzorů, 
zdrojů EU a nejrůznějších partnerů, kteří 
pomohou naplnit poslání nás všech.

 Naše projekty jsou prvními tohoto 
druhu v okrese Břeclav, které nabízí 
komplexní služby postiženým dětem 
s kombinovanými vadami a autismem 
včetně pomoci jejich rodinám. Tato 

služba zde citelně chyběla a je 
v souladu s rozvojovými strategie-

mi OP RLZ ,  NUTS II,  Jihomorav-
ského kraje, pověřených 

obcí, mikroregionů 
okresu Břeclav a naší 
organizace. 

Jaroslav Samson
statutární zástupce
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Úvodní slovo

Občanské sdružení  BILICULUM

691 82 Novosedly 82
tel./fax: 519 521 027

Registrováno u MV ČR dne 19.9.2003 
pod č.j. VS/1-1/55054/03-R

e-mail: sdruzeni@biliculum.cz
www.biliculum.cz

IČO: 26641046
č.ú. : 1385856399/0800
banka : ČS, a.s., 
pobočka Mikulov na Moravě

Kontakty

Petr Malásek, statutární zástupce 
tel. 736 487 940 • 603 283 044
e-mail: malaskovi@biliculum.cz

Jaroslav Samson, statutární zástupce 
tel. 736 487 941
e-mail: jaroslav.samson@biliculum.cz

Hana Malásková, statutární zástupce 
tel. 736 487 942
e-mail: malaskovi@biliculum.cz

Radek Novák, člen výkonného výboru
tel. 777 842 444
e-mail: radek.novak@biliculum.cz
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Poslání

 Posláním sdružení je napomáhat ke zvyšování 
kvality života lidí s postižením a přispět ke zkvalit-
nění informovanosti veřejnosti.

Cíle 
 Cílem  je  především   na  území   pověřených  
obcí  Mikulov,   Břeclav,  Hustopeče,  Pohořelice 
napomáhat  ke  zkvalitňování   životních  podmí-
nek hendikepovaných lidí snahou o vybudování  
denního dětského stacionáře, osobní asistence, 
chráněného bydlení, chráněných dílen, pracovišť 
a tím umožnit jejich plnohodnotné začlenění do   
společnosti. Dále šířit další poznatky z oblasti 
péče a vzdělávání dětí a spoluobčanů s postiže-
ním mezi odbornou i laickou veřejnost.

Oblast působnosti 
 

Organizační struktura
Zakladatelé a statutární zástupci 
Jaroslav Samson, 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: Jaroslav Samson
 statutární zástupce O. s. Biliculum
účetnictví: Ing. Emil Bursík 
 smluvní partner, účetní firma Mikulov

Výkonný výbor 
Petr Malásek statutární zástupce, vedoucí projektu  
  DDS, vedoucí  Dětského denního  
  stacionáře, člen výkonného výboru  
  Biliculum, rodič postiženého dítěte                      
                               
Jaroslav Samson statutární zástupce, zástupce vedou- 
  cího, hl. sociální pracovník, vedoucí  
   projektu Hipoterapie a canisterapie,  
  člen výkonného výboru Biliculum

Hana Malásková statutární zástupce, metodik projektu  
  DDS, člen výkonného výboru Bilicu 
  lum, rodič postiženého dítěte

Radek Novák člen výkonného výboru Biliculum,  
  rodič postiženého dítěte, živnostník,  
  technické zajištění FR + PR

Sbor poradců – poradní orgán 
předseda:  pan Eduard Kulhavý
 místopředseda DSO Mikulovsko 
 a starosta města Mikulov
jednatelé: statutární zástupci Biliculum
 Malásek, Malásková, Samson
členové: zástupce projektu DDS Mikulov
 p. Radek Novák, Nádražní 13, Lanžhot
 zástupce projektu Hipoterapie
 Lubomír Hlavenka, předseda jezdecké 
 ho klubu „JK Mikulov“
 zástupce projektu Canisterapie
 Eva Trefilíková, členka 
 Canisterapeutické společnosti Jihomorav- 
 ského kraje Brno
 Dárci – podnikatelská sféra 
 pan Jaroslav Pešák, KLINMAM Bavory
 Dárci – fyzické osoby
 RNDr. Marie Vyhnalíková, Lékárna 
 U Lva, Mikulov
 Zástupce dětí – rodiče 
 manželé Šilinkovi, Pavlov

Vedoucí projektů
Dětský denní stacionář Mikulov
Petr Malásek, tel./fax: 519 521 027 • 736 487 940
e-mail: malaskovi@biliculum.cz

Hipoterapie a canisterapie Mikulov
Jaroslav Samson, tel./fax: 519 521 027 • 736 487 941
e-mail: jaroslav.samson@biliculum.cz
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Přehled činnosti Občanského sdružení Biliculum v roce 2005

Leden – únor
• získávání finančních prostředků
•  v rámci třiceti dnů pro neziskový sektor byl 

pořádán Den otevřených dveří v DDS 
•  instalovaný informační panel ve Vaňkovce 

v Brně

Březen
• přijato 12 dítě do stacionáře
•  vstup o.s. Biliculum do Asociace BANNO 

(Brněnská asociace nestátních neziskových 
organizací)

 Duben – květen
•  zahájena spolupráce s RC Valtice–Břeclav 
•  instalován informační panel do Nemocnice 

Břeclav a polikliniky Břeclav 

Červen 
•  ve spolupráci s  květinářstvím U Rosničky, 

květinářstvím U Žabáka a městem Mikulovem 
proběhl na náměstí druhý ročník „Den Květů“, 
jehož výtěžek byl poukázán o. s. Biliculum

•  relaxační pobyt pro rodiče postižených dětí a 

zaměstnance DDS spojený s jízdou na koních 
v areálu p. Hlavenky na jízdárně v Mikulově

Červenec 
•  uzavření stacionáře, čerpání řádné dovolené
•  proběhla drobná rekonstrukce interiéru stacio-

náře, úprava heren, jídelny, chodby

Srpen
• pokračuje provoz stacionáře 

Září
• přijati noví tři zaměstnanci
• přijat třetí spec. pedagog
•  pořádán zájezd na Rehaprotex do Brna pro 

rodiče hendikepovaných dětí
•  účast všech pracovníků DDS na Rehaprotexu 

v Brně v rámci získávání nových poznatků 

•  vstup o. s. Biliculum do Canisterapeutické 
asociace, vstup canisterapeutů do Canistera-
peutického sdružení Jižní Morava

Říjen
•  canisterapeutický kurz v Piafě Vyškov, účast 

všech zaměstnanců DDS

Listopad – prosinec
•  veřejná vánoční sbírka ve spolupráci s Tes-

cem Mikulov “Pomáhejte s námi“
•  ve spolupráci s Rotary klubem Valtice-Břeclav 

se uskutečnila aukce uměleckých děl a archiv-
ních vín spojená s benefičním koncertem

•  individuální konzultace rehabilitačního lékaře 
MUDr. Lii Frantalové
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Z historie 

 Po úspěšném jednání se zástupci Města  
Mikulov jsme získali do dlouhodobého proná-
jmu, na dobu 16 let, část budovy na ulici Růžo-
vá 1 a 3 Mikulov a přilehlou zahradu. Pro účely 
provozování projektu Dětský denní stacionář  
jsme bývalé nebytové prostory rekonstruovali 
celkovým nákladem 1 423 000,- Kč a to včetně 
dalších oprav. 

Hlavní zdroj financování 1 000 000,- Kč jsme 
obdrželi od MPSV ČR na základě posla-
necké iniciativy PSP ČR poslance KDU–ČSL 
pana Ladislava Šustra, další finance 100 000,- 
Kč věnoval mikroregion DSO Mikulovsko a 
110 000,- Kč jsme získali od dárců a sponzorů. 
Zbytek nákladů tj. 213 000,- Kč byl vynaložen 
na další opravy a údržbu nutnou k zajištění bezpo-
ruchového chodu stacionáře, které nebyly součástí 
investice a byly kryty z příspěvku NADACE Duho-
vá energie a dárců a sponzorů. Původní kapacitu 
zařízení 12 klientů se podařilo zvýšit na 15. 

Díky velmi dobré spolupráci s realizátorem 
stavby firmou Ing. Sochůrek + Ing. Štourač, 
stavební sdružení Mikulov, která byla vybrá-
na na základě výběrového řízení, se podařilo 
dílo dokončit, ve velmi krátké době zkolaudo-
vat (2. 7.–31. 8. 2004) a uvést do provozu od 
1. 9. 2004 s tím, že slavnostního otevření dne 
24. 10. 2004 se zúčastnili za přítomnosti médií 
výše jmenovaní zástupci, zástupci JMK, dárci 
a sponzoři, rodiče  dětí přijatých do DDS, odbor-
ná a laická veřejnost.

Po rozsáhlé rekonstrukci budovy byl provoz  Dět-
ského denního stacionáře  zahájen 1. září roku 
2004. Poslední týden v srpnu a první týden 
v září navštívili zaměstnanci stacionáře rodiny 
postižených dětí a seznámili se s jejich domácím 
prostředím.

Začátek 

 Za myšlenkou zrodu stacionáře stáli manželé 
Maláskovi, kteří hledali v blízkosti svého bydliště 

pro svou hendikepovanou dceru zařízení s každo-
denní odbornou komplexní péči. Oslovili proto 
rodiče  dětí s postižením, kteří stály před  podob-
ným problémem jako oni,  s cílem vybudovat dětský 
denní stacionář. Pro autistické a těžce postižené 
děti neexistovalo v našem okrese žádné zaříze-
ní, které by poskytovalo  vzdělávání , rehabilitač-
ní a logopedickou péči, a díky svozové službě 
umožňovalo rodičům najít zaměstnání a současně 
zachovat každodenní kontakt s dětmi. Pro usku-
tečnění záměru se jevilo nejvhodnější založení 
občanského sdružení. Bylo potřebné najít člově-
ka  se zkušenostmi práce v neziskovém sektoru a 
sociálních službách. Nabídku ke spolupráci přijal 
p. Jaroslav Samson. 

Cílová skupina

 Stacionář slouží dětem s kombinovanými  vada-
mi a autismem ve věku od 3 do 26let. Jeho sídlo 
je na ulici Růžová v Mikulově. Kapacita zařízení 
je určena pro 15 dětí, v současné době je však 
díky těžkým diagnózám a omezeným finančním 
zdrojům dětí jen 12. 

Skladba klientů 

 Do zařízení dochází jedno šestileté, dvě sed-
mileté, dvě osmileté, dvě,devítileté, dvě desetileté  
dvě třináctileté děti a jeden devatenáctiletý hoch. 

 Nejvíce dětí je diag. jako DMO, ale jsou zde 
i děti s diag. Angelmanův syndrom, Autismus,  Tur-
nerův syndrom, Westův syndrom.

  Kromě čtyř dětí, které mají v diagnóze středně 
těžkou mentální retardaci, jsou ostatní děti těžce 
mentálně retardované.

Doba pobytu

 Stacionář slouží dětem od pondělí do pátku  
po celý rok s výjimkou státních svátků, sobot,  
nedělí a čerpání řádné dovolené. Děti ve sta-
cionáři převážně pobývají od 8.00 hod. do 
15.00 hod.

Projekt Dětský denní stacionář Mikulov
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Poskytované služby

Svoz a rozvoz   

 První dítě je místní a přichází do zařízení 
v 8.00. Ostatní děti jsou do zařízení každoden-
ně sváženy a rozváženy dvěma auty. První trasa 
vede z Lanžhota přes Břeclav, Poštornou a Valtice 
a je zajišťována vlastním osmimístným mikrobusem 
Mercedes Vito. Druhá trasa začíná v Novosed-
lech a pokračuje přes Dobré Pole a Pavlov do 
Mikulova. Tuto trasu zajišťuje zapůjčené šestimíst-
né vozidlo Kia Pregio. V obou svozových vozi-
dlech je s řidičem přítomen pracovník soc. péče, 
který  je k dispozici při epileptických záchvatech, 
nevolnostech, případně jiných problémech, které 
při  jízdě mohou nastat, pomáhají ležícím dětem 
s polohováním do autosedaček a rovněž s dětmi 
rozvíjí verbální i neverbální komunikaci během 
jízdy. Oba pracovníci vytvářejí důležitou spojnici 
mezi stacionářem a rodičem, předávají informace 
o dítěti oběma stranám. Do zařízení přijíždějí auta 
postupně v 8.30 a 8.50. Tato varianta se nám vel-
mi osvědčila, protože je dostatek času i prostoru 
na nácvik sebeobsluhy. Větší klid umožnil přede-
vším dětem s prchavou koncentrací se  soustředit 
na zadaný úkol. Odpolední rozvoz začíná ve
14.00 hod. a druhý rozvoz odjíždí v 15.00 hod.

Vzdělávání 

 Vzdělávání zajišťuje stacionář ve spolupráci se 
Speciální školou Mikulov, která zde má detašo-
vané pracoviště. Děti jsou vyučovány na základě 
individuálních vzdělávacích plánů, jsou zařazeny 
do přípravného stupně Pomocné školy a rehabili-
tační třídy Pomocné školy. Výuka probíhá  individu-
álně i ve skupinách. V rámci alternativní komunika-
ce využíváme znak do řeči a piktogramy. Velmi se 
osvědčila metoda strukturovaného učení a to nejen 
u dětí s poruchou autistického spektra, ale i u dětí 
s mentálním postižením.

Rehabilitace 

 Probíhá každý den a u některých klientů i ví-
cekrát denně. Úzce spolupracujeme s rodiči dětí, 
se kterými si předáváme zkušenosti a znalosti. 

V našem zařízení využíváme některé prvky 
z Bobath konceptu, cvičení na míčích, klasickou 
a lymfatickou masáž. Naším cílem je co nejdříve 
zajistit dětem rehabilitačního pracovníka se zna-
lostmi Vojtovy a Bobathovy metody.

Logopedie 
 Probíhá jednotlivě i ve skupinách pod vede-
ním speciálního pedagoga a to dvakrát až třikrát 
týdně dle individuálního vzdělávacího plánu jed-
notlivého dítěte. V rámci alternativní komunikace 
využíváme znakovou řeč, mluvení s obrázky a 
piktogramy. Jsme velmi rád,i že nás pravidelně 
navštěvuje spec.pedagog/logoped paní Mgr.
Kulíšková z SPC Ibsenova Brno, která nám předá-
vá své zkušenosti a znalosti.

Volný čas   
 Ve volném čase je dětem k dispozici kuličkový 
bazén, rehabilitační houpačka, houpací síť, reha-
bilitační pomůcky a zahrada vedle stacionáře.

Stravování

 Děti dostávají svačinky a obědy v jídelně, kte-
rá je k tomuto účelu vhodně vybavena. Jídlo ode-
bíráme od firmy Josef Kmenta z Mikulova, který 
nám obědy sponzorsky dováží do stacionáře, 
kde je naše asistentka pro stravování upravuje dle 
potřeb dětí. Během měsíce června jsme stavební-
mi úpravami docílili úplného oddělení jídelny od 
komunikační chodby a vytvořili tak daleko efektiv-
nější jídelnu na stravování.

Akce pořádané pro děti ve stacionáři

• Karneval (leden)
• Narozeniny dětí
• Výlet do ZOO ve Zlíně
• Výlet do Lednicko –valtického areálu
• Léto na zahradě
•   V rámci Dětského dne sportovní dopoledne
• Mikuláš
• Besídky pro rodiče

Petr Malásek, vedoucí projektu
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Tým 

Petr Malásek, vedoucí stacionáře – SŠ vzdělání technického 
směru s maturitou, čtyřletá praxe ve stacionáři pro  mentálně 
postižené děti v Brně. Kurzy ergoterapie, komunikace, psy-
chologie, plánování a řízení projektů. Otec osmileté mentálně 
postižené dcery.

Jaroslav Samson, hlavní sociální pracovník – SŠ vzdělání 
technického směru doplněno vzděláním Manažer pro 3. tisí-
ciletí, sociální managment pro NNO, kurzy sebepoznání, 
komunikace,vyjadřování, mediace, týmové práce, vedení porad 
a práce se skupinou.  29 let praxe ve vedení odborných týmů, 
z toho 4 roky ve školství a  8 let ve vrcholové  manažerské funkci 
( ředitel ) v  sociálních službách.

Hana Malásková, metodik – SŠ vzdělání technického směru 
doplněné dvouletým studiem speciální pedagogiky, soc.péče 
a soc. a rodinného práva, praxe v soc.sféře 12 let, matka osmi-
letého dítěte s postižením.

Mgr. Lucie Přivětivá, speciální pedagog – VŠ vzdělání obor 
speciální pedagogika, psychopedie, logopedie, 1 rok praxe.

Noemi Hrůzová, Dis, speciální pedagog – VOŠ vzdělání 
obor sociální práce, praxe v neziskovém sektoru 3 roky, dálko-
vé studium na VŠ obor  speciální pedagogika.

Martina Zajícová, Dis, pracovník sociální péče – VOŠ obor 
soc. pedagogika, 1 rok praxe.

Olga Pitrová, pracovník sociální péče – SŠ vzdělání pedago-
gického směru, 26 let praxe v oboru.

Martina Elsnerová, pracovník sociální péče a speciální peda-
gog – SŠ vzdělání doplněné dvouletým studiem vychovatelství, 
praxe v oboru 4 roky, v současné době dálkové studium na  VŠ, 
obor speciální pedagogika.

Ladislav Mlčoch, pracovník sociální péče a technik – SŠ 
vzdělání technického směru s pětiletou praxí, praxe v sociální 
sféře 3 roky a ve speciálním školství 1 rok, v současné době  
dálkové studium na VŠ obor speciální pedagogika.

Simona Rausová, pracovník soc. péče – vyučená v oboru 
kuchař číšník, praxe v rodině s těžce mentálně postiženým  dítě-
tem, praxe 1rok.

Vlaďka Směřičková, pracovník sociální péče a terapeut – SŠ 
vzdělání zdravotního směru, obor  všeobecná sestra, 8 let pra-
xe.

Svatava Romančíková, asistentka pro stravování – SŠ s matu-
ritou, obor provoz hotelu společenského stravování, praxe 
v oboru 11let .

Alena Dědičová, pomocnice – SŠ vzdělání ekonomického 
směru v oboru, praxe 5 let.

Mgr. Lenka Husáková, pracovní soc. péče – VŠ vzdělání, 
obor učitelství pro 1. stupeň, praxe v oboru 1 rok.

Ludvík Mach, pracovník soc. péče – SŠ vzdělání tech. směru, 
praxe 5 let, dálkové studium na VŠ, obor spec. pedagogika.

Na realizaci projektu se podílelo 9,4 přepočtených placených 
zaměstnanců.

Supervizor projektu

 Supervizorem projektu je Mgr.Víta Procházková. Pracuje 
jako speciální pedagog v Spec. ZŠ A PŠ Brno, Ibsenova 1, 
praxe ve stacionáři Oblastní charity Brno Effeta14 let, kde vyu-
čovala 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 MH a 
Rodina s dítětem s postižením.

Garant projektu 

 Garantem projektu je MUDr. Kovářová. Pracuje jako dět-
ský neurolog v neurologické ambulanci při neurologickém odd. 
nemocnice Břeclav. V průběhu předatestační přípravy složila 
zkoušku z elektroencefalografe. Průběžně se zúčastňuje odbor-
ných seminářů se zaměřením na epileptologii, diagnostiku hyb-
ných poruch v dětském věku i ostatní problematiku týkající se 
dětské neurologie.

Vzdělávání pracovního týmu 

Počítačový tříměsíční kurz pro pokročilé akreditovaný MŠMT, 
L. Přívětivá, N. Hrůzová,

Počítačový kurz pro začátečníky akreditovaný MŠMT, 
M. Elsnerová

Dálkové studium MU Brno, obor speciální pedagogika, 
L. Přívětivá, N. Hrůzová, H. Malásková

Dálkové studium MU Brno, obor speciální pedagogika, 
M. Elsnerová, L. Mlčoch, N. Hrůzová, L. Mach

Kurz  „Psychomotorika a citová výchova předškolního věku“ 
pořádaný Vzdělávacím centrem Brno, L. Přívětivá

Akreditovaný seminář „Inspirace hravou tělesnou výcho-
vou“  pořádaný Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně, 
N. Hrůzová, M. Zajícová

Přednáška o epileptických záchvatech - MUdr. Kovářová, 
všichni zaměstnanci DDS Mikulov

„Den podpůrných terapií“ - pořádaný Pedagickou fakultou, 
S. Rausová, M. Elsnerová, L. Mach

Odborný seminář „Canisterapie v praxi“, pořádaný Piafou 
Vyškov, J. Samson, H. Malásková, O. Pitrová, M. Zajícová, 
S. Rausová, Mgr. Přívětivá, M. Elsnerová, L. Husáková a canis-
terapeuti

Prezentace  

Přednáška na kazuistickém semináři v Brně na téma 
„Diagnostika a výchovně vzdělávací intervence u dětí s PAS 
v kontextu metodiky strukturovaného učení, M.Elsnerová
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Břeclav dětská neurologie: Mudr. Kovářová 
• SPC Ibsenova, Brno: PhDr. Kunová, Mgr. 
Kulíšková, Mgr. Doležalová • SPC Sekanino-
va, Brno: PhDr. Procházka • SPC Kociánka, 
Brno: Mgr. Valecká • SPC Štolcova, Brno: 
Mgr. Žampachová, Mgr. Polenský Martin 
• Piafa Vyškov: Eva Vávrová, Jana Podrapská 
• Stacionář Labská, Brno: Mudr. Kalvodová, 
Eva Krejčí • Effeta Brno: Mgr. Procházková 
• Speciální škola Mikulov: Mgr. O. Čížková, 

Mgr. E. Divoká • FILIA Brno: PhDr. Jiřina Laci-
nová • AGAPE Letovice: Petr Úhl • NARNIE 
Morkůvky: Petr Hejl, Dis., Mgr. Jiří Svoboda 
• Hamzova dětská léčebna, rehabilitační 
lékař:  Mudr. Frantalová • Ranná péče pro 
zrakově postižené: p. Nikodýmová • Canis-
terapeutická asociace: PhDr. Jiřina Lacinová 
• Canisterapeutické sdružení Jižní Mora-
va: Vlasta Dráždilová • Lékárna U Lva: 
RNDr. Vyhnalíková

Externí spolupracovníci a konzultanti

Ludvík Mach, Eva Trefiliková, Radek Novák, Vlasta Blahová, Ing. Petra Jeřábková, Mgr. Milada Neve-
selá, Vladímíra Nedbálková, Ing. Petr Kužma.

Dobrovolníci

Speciální škola Mikulov
Nadace Duhová energie
Jihomoravský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko
Město Mikulov
Město Lanžhot
Obec Novosedly
Jihomoravská plynárenská a.s.
FOSFA a.s. Břeclav
Moraviapress a.s.
Jihomoravská energetika a.s.
Nadace Naše dítě
Nadace Divoké husy
Úřad práce Břeclav
Klinmam Bavory
Rotary klub Valtice–Břeclav
Tesco Stores ČR, a.s.
Moravské naftové doly Hodonín – Grantový 
sponzoring Energie z přírody

Partneři a spolupracující organizace

Projekty Hipoterapie a canisterapie

 Hipoterapie je alternativní léčebná metoda 
využívající přirozený  pohyb a energii koní. 

Canisterapie  je alternativní léčebná metoda 
využívající přirozený pohyb a energii psů. 

Vhodným výběrem zvířat, výcvikem a následným 
použitím při terapii postižených osob jsme dosáh-
li velmi dobrých výsledků ve zlepšení fyzického 
a psichyckého stavu klientů. V okrese Břeclav 
tato komplexní služba neexistovala. Proto spolu 
s ostatními službami hipoterapii a canisterapii pro-
vozujeme od 1. 9. 2004, tj. od zahájení provo-
zu Dětského denního stacionáře. Tím pomáháme 
řešit postižení dětí, která jsou především ve snížení 
soběstačnosti v základních životních dovednos-
tech zejména v zajištění osobní péče, používání 
veřejných míst a služeb, získání a udržení práce, 
vzdělávání, kontakt s komunitou a rodinou, uplat-
ňování práv a nároků na společnosti.

Budováním vzájemně provázané sítě služeb se 
nám podařilo reagovat na potřeby klientů. V praxi 
to představuje účelné vytvoření a provázání jed-
notlivých oborů a zařízení činných v těchto oblas-
tech, reagující na individuální potřeby klientů.

 Pro naplnění předepsaných standardů jsme 
zajistili odborný tým složený z kmenových pra-
covníků a dobrovolníků, kvalitní koně, psy a dob-
ré technické zázemí. Bylo vytvořeno partnerství  
se Sdružením pro pomoc zdravotně postiženým 
PIAFA Vyškov, soukromím zemědělcem, chovate-
lem koní a provozovatelem JK - jízdárny panem 
Hlavenkou, Na cihelně, Mikulov a paní Evou 
Trefilíkovou z Novosedel, Ing. Petrou Jeřábkovou 

z Mikulova, paní Vladimírou Nedbálkovou z Dol-
ních Věstonic a Mgr. Miladou Neveselou z Miku-
lova   -  canisterapeutkami. Všechna zvířata vlastní 
předepsané zkoušky a jsou pod stálou veterinární 
péčí.

 Stali jsme se členy Canisterapeutické a socia-
ce. Naši canisterapeuti jsou členy Canisterapeu-
tického sdružení Jižní Morava. Obě organizace 
sdružují  odborníky v rámci ČR a vytváří pravidla 
a standardy poskytovaných služeb.

 Vysoká profesionalizace umožnila služby 
zařadit do individuálních výukových programů 
postižených, částečně kompenzovat jejich handi-
cap a v rámci svých možností se tak stali běžnou 
součástí rodiny a společnosti.

Canisterapie      
 Probíhá v týdnu podle individuálních výuko-
vých programů po celý rok. Canisjednotku tvoří 
tým pes, canisterapeut a terapeut, kteří pracují 
především s dětmi imobilními a nebo pes, caniste-
rapeut a speciální pedagog, kteří pracují s dětmi 
s poruchami pozornosti, hyperaktivitou a poruchou 
chování. Terapie probíhá podle zaměření 20–45 
minut. Veškerá činnost je zaznamenávána, vyhod-
nocována a měněna podle potřeb dítěte.

Hipoterapie     
 K dispozici jsou čtyři koně , kteří jsou k tomu-
to účelu vybráni. Terapie probíhá od dubna do 
listopadu a to v závislosti na venkovních teplo-
tách, které by neměly klesnout pod +10 °C, kdy 
již nedochází k uvolňování spazmů. Do jízdárny 
jezdíme vlastními vozidly, ve čtvrtek nebo v pátek, 
od 10 do 13 hod. Tým pro hipojednotku tvoří kůň, 
hipolog, terapeut a speciální pedagog. Průměrná 
doba trvání hipojednotky je 30 minut. Děti jsou do 
terapie zařazeny na základě doporučení odbor-
ného lékaře. Stav dítěte, metodika a průběh tera-
pie jsou pravidelně zaznamenávány a měněny 
podle postupného zlepšování stavu dětí.

Jaroslav Samson, vedoucí projektů

Město Mikulov Obec NovosedlyMěsto Lanžhot
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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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Finanční zpráva organizace a projektů

Významní dárci a sponzoři

FOSFA a.s. Břeclav 101 879,- Kč, PEMAG 
s.r.o. Mikulov 96 000,- Kč, STKO, spol. 
s r.o. Mikulov 50 000,- Kč, TESCO STORES 
ČR, a.s. 46 467,50 Kč,  Jihomoravská ply-
nárenská a.s. 30 000,- Kč, stavební firma 
Mutina Zdeněk  Břeclav 25 236,- Kč, čer-
pací stanice MALINKA Rakvice 25 000,- Kč,  
ANTECH s.r.o. Břeclav 25 000,- Kč, Firma 
Altronik s.r.o. 22 000,- Kč, RNDr. Vyhna-
líková Marie 22 000,- Kč, Vinařství Ing. 
Miroslav Kovacs 21 000,- Kč,  Šenkyříková 
Anna Brno 20 000,- Kč, BORS Břeclav a.s. 
20 000,- Kč, firma BRON s.r.o. 20 000,- Kč,  
manželé Šilinkovi Pavlov 18 000,- Kč, firma 
Gallahart zastoupená Ing. Karlem Hudcem 
17 350,- Kč, květinářství U Rosničky, květi-
nářství U Žabáka, Excalibur Holding a.s. a 
Ronja s.r.o. zastoupená Ing. Karlem Hudcem,  
INTERNET CZ a.s., Televizní servis Radek 
Novák. 

Činnost sdružení dále podpořili

 Manželé Blahovi, manželé Maláskovi, man-
želé Federselovi, manželé Trčálkovi, rodina Ro-
mančíkova,  Rodinné vinařství Samson Velké 
Němčice, rodina Samsonova Velké Němčice, 
rodina Faboukova, firma FRAVLA, spol. s r.o., 
firma ZEBR s.r.o., firma Durch František, Česká 
spořitelna a.s. Břeclav, obec Pavlov, firma Nimo-
tech, s.r.o., paní Ferstlová Anna,   Metroflora s.r.o. 
Kyjov, Wonekl s.r.o. Brno, Florplant spol. s. r.o. 
Brno, Fleura Bohemia s.r.o. Praha, FOUR FRIENDS 
spol. s r.o., HEEMSKERK spol. s. r.o., Holandská 
květinová kancelář Praha, SOUZ Lednice, květi-
nářství U Václava Jindřichův Hradec, kadeřnický 

salon DIBO Mikulov, svatební salon Madora a 
kulturní středisko Mikulov, paní Božena Sedláková 
Hrušovany n.J, manželé Novákovi Lanžhot, firma 
INTERNET CZ a.s., V+V lahůdky Výhoda, Cuk-
rářská výroba Větrník Mikulov, Frigoprima s.r.o., 
firma p. Řezáče, firma KOVO Prokeš, firma Josef 
Kmenta z Mikulova, DK STUDIO, s.r.o.

Další spolupracující subjekty 

 Pověřené obce: Mikulov, Pohořelice, Husto-
peče, Břeclav, Mikroregiony: Dobrovolný svazek 
obcí Mikulovsko, Čistá Jihlava, Hustopečsko, Klo-
boucko, Lednicko-valtický areál, Region Podluží, 
Domovní správa Mikulov, Muzeum Mikulov, SOU 
Mikulov, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 
Praha, PRÁH Brno-Tuřany, AMA Praha, KDU–ČSL, 
ČSSD.

Média 

 Rovnost, Nový život, Břeclavsko, Moravský 
Jih, Hlas Pálavy, místní zpravodaje měst a obcí 
v regionu, Kabelová TV Lanžhot.

Rok 2005
 Rok  2005  plynule  navázal  na činnost naší organi-
zace v roce  2003 a 2004. Díky  vícezdrojovému systému  
financování a dobrému hospodaření, jsme získali potřebné 
množství peněz  na  úhradu  jak  investičních,  tak  provoz-

ních  nákladů. Činnost BILICULUM, o. s. byla opět provádě-
na  dobrovolně  bez  nároku  na  mzdu  a  úhradu  nákladů.  
Veškeré náklady a výnosy jsou zahrnuty  do  projektů  Dět-
ský  denní  stacionář  Mikulov,  Hipoterapie  a  Canistera-
pie,  kterých  je BILICULUM, o. s. zřizovatelem.

        

Provozní náklady a výnosy 2005

Náklady Výnosy

Spotřeba materiálu,nákup DHIM 469 116 Tržby z prodeje služeb 157 428

Spotřeba energie 109 102 Úroky 4 483

Opravy a udržování 129 386 Jiné ostatní výnosy – dary 862 707

Cestovné 218 057 Příspěvky od nadací 450 000

Náklady na reprezentaci 0 Provozní dotace:   

Canisterapie 30 434    - JmK 2 585 620

Hipoterapie 74 894    - Úřad práce Břeclav 225 360 

Služby 249 617    - Město Břeclav 10 000 

Osobní náklady 2 666 170   

Ostatní daně a poplatky 300   

Jiné ostatní náklady 48 478   

Odpisy 0   

Provozní náklady celkem 3 995 554 Provozní výnosy celkem 4 295 598

Výsledek hospodaření: ZISK 300 044 Kč

        

Investice

Náklady Zdroje

Stavby - rekonstrukce stacionáře 0 Květinářství Novotná 11 893

Stavby - pořízení TUV ve stacionáři 0 Nadace Divoké Husy 40 000

Nákup vodního lůžka 51 893 Ostatní dárci a sponzoři 0

Investiční náklady celkem 51 893 Investiční zdroje celkem 51 893

Výsledek financování: ROZDÍL: 0 Kč 

Finanční zdroje potřebné pro zajištění všech akcí BILICULUM v roce 2005: 4 047 447 Kč
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Audit účetní závěrky
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Akce na podporu naší činnosti

Veřejná vánoční sbírka ve spolupráci s Tescem Mikulov “Pomáhejte s námi“

Druhý ročník akce „Den květů“ na mikulovském náměstí
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Napsali o nás
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Naše činnost
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