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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 
 

 

„Důvěra druhých propůjčuje 

lidským schopnostem křídla “ 

                         Will Smith 
                          

     Je tomu již neuvěřitelných devět let od chvíle, kdy prvních osm rodin 

s hendikepovanými dětmi vložilo svou důvěru v  Občanské sdružení BILICULUM… 

Tak započala psát svou historii naše organizace, která v současné době poskytuje dvě 

sociální služby a to Denní stacionář Mikulov a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

– STONOŽKA.  

   Žádné neziskové organizaci ani té naší se v průběhu existence nevyhnuly  finanční nebo 

personální problémy. Loňský rok byl pro naše sdružení velmi „plodný“. Čtyři naše 

pracovnice odešly na mateřskou dovolenou a jedna do podnikatelské sféry. To nám 

znemožnilo poskytování rehabilitace našim klientům. Velkým úspěchem bylo zakoupení 

devítimístného mikrobusu pro svoz našich dětí a mladých dospělých, za finanční podpory 

České pošty, s.p. a dárců z naší VI. Charitativní aukce. Díky tomu jsme mohli přijmout 

dalšího nového klienta. Ke konci roku jsme ve spolupráci s našim patronem Fosfa a.s 

začali připravovat rekonstrukci zahrady – vybudování kryté pergoly, kterou nám Fosfa 

z velké části financovala. 

   Celkově byl rok 2012 pro naší organizaci přece jen úspěšný. Není to však pouze naše 

zásluha, ale především Vás, kteří nám věříte a neustále nás finančně, materiálně či 

formou určitých služeb podporujete. 

 Vám všem patří upřímné Díky! 

 

                                                                                                            Petr Malásek 

                                                                                                                 ředitel 

 

 

Občanské sdružení  BILICULUM 

 

Růţová 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  
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Radek Novák, člen výkonného výboru 

777 842 444, radek.novak@biliculum.cz 
 

Bc. Martina Kuţmová, člen výkonného výboru 

739 353 124, elsnerova@centrum.cz 

 

 

Poslání 
                                                                                                                                          

Posláním sdruţení je napomáhat zvyšovat kvalitu ţivota lidí s postiţením  

a přispět ke zkvalitnění informovanosti veřejnosti. 

 

 

Cíl 

 
Cílem sdruţení je především na území pověřených obcí – Mikulov, Břeclav, Hustopeče, 

Pohořelice napomáhat zkvalitňovat ţivotní podmínky hendikepovaných lidí snahou o 

vybudování  denního stacionáře, osobní asistence, chráněného bydlení, chráněných 

dílen a tím tak umoţnit jejich plnohodnotné začlenění do společnosti. Mezi další cíle patří 

šířit poznatky z oblasti péče a vzdělávání dětí a spoluobčanů s postiţením mezi odbornou  

i laickou veřejnost. 

 

 

Oblast působnosti 
 

 

 

 
 

 

mailto:radek.novak@biliculum.cz
mailto:elsnerova@centrum.cz
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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 “  

                                Ing. Štefan Fridrich, poradce 

 

Dárci – fyzické osoby: Ing. Jiří Baťka – Pohořelice,  

Ing. Jan Hajda - Pavlov,  RNDr. Marie Vyhnalíková - Mikulov, 

 

Zástupce dětí – rodiče: manţelé Šilinkovi – Pavlov 

 

 

Výkonný výbor: Petr Malásek, ředitel Občanského sdruţení BILICULUM, člen výkonného 

výboru Biliculum,  rodič postiţeného dítěte                       

                                

Hana Malásková, vedoucí projektů Denní stacionář Mikulov a projektu 

Stonoţka, členka výkonného výboru Biliculum, rodič postiţeného dítěte 

 

Radek Novák, člen výkonného výboru Biliculum, rodič postiţeného 

dítěte, ţivnostník, technické zajištění FR + PR 

 

                                Martina Kuţmová, členka výkonného výboru Biliculum,  

                                sociální pracovník 
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Investice v roce 2012 
 

 

 

Díky daru České pošty, s.p. a finančním 

darům sponzorů a partnerů z naší VI. 

charitativní aukce jsme mohli na konci roku 

2012 zakoupit devítimístný mikrobus na svoz 

a rozvoz našich dětí a mladých dospělých 

v celkové  hodnotě  395 600,- Kč. Tento 

mikrobus nahradil sedmimístné vozidlo t.z. 

Ford Galaxy stáří téměř 12 let, navýšil počet 

míst a tím i umoţnil přijmout do našeho 

Denního stacionáře Mikulov nového klienta.    

     
 

Za významné podpory patrona našeho sdruţení FOSFA a.s. , jsme uskutečnili potřebné 

kroky k zahájení 1. etapy rekonstrukce zahrady – vybudování kryté bezbariérové pergoly 

pro potřeby našich klientů. Tato investice je velmi finančně náročná, z toho důvodu je 

rozdělena na několik etap. Díky tomu, ţe musíme stále splácet závazek, který vznikl při 

rekonstrukci a rozšíření našeho stacionáře v roce 2008, jsou naše volné finanční prostředky 

nulové. Z toho důvodu musíme při realizaci spoléhat pouze na vyhlášené dotační tituly, 

sponzory a partnery. 

 

I v roce 2012 nás velmi významně finančně i materiálně podporoval náš patron FOSFA 

a.s. Tímto chceme ještě jednou poděkovat jejímu generálnímu řediteli panu Ing. Jiřímu 

Baťkovi za projevenou důvěru a podporu naší organizaci. 

 

 

 

Projekt Denní stacionář Mikulov 
Z historie 

 

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

bydliště pro svou hendikepovanou dceru zařízení s kaţdodenní odbornou komplexní péčí. 

Oslovili proto rodiče dětí s postiţením, kteří stáli před podobným problémem jako oni, 

s cílem vybudovat dětský denní stacionář.  

 

Pro autistické a těţce postiţené děti neexistovalo 

v našem okrese ţádné zařízení, které by 

poskytovalo vzdělávání, rehabilitační, 

logopedickou péči, svozovou sluţbu a 

umoţňovalo tak rodičům si najít zaměstnání a 

současně zachovat kaţdodenní kontakt s dětmi. 

Pro uskutečnění záměru se jevilo nejvhodnější 

zaloţení občanského sdruţení.  
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A tak 19. září 2003 vzniklo BILICULUM - organizace, která si dala do vínku pomáhat 

postiţeným lidem.  

 

Cílová skupina 

 

Stacionář slouţí klientům se zdravotním, mentální, kombinovaným, sluchovým zrakovým a 

tělesným postiţením. Vzhledem k tomu, ţe někteří naši stálí uţivatelé jiţ dosáhli věku 26 let 

a nemohli by jiţ dále vyuţívat sluţeb stacionáře, rozhodl výkonný výbor zvýšit horní 

věkovou hranici na 35 let.  

 

Sídlo stacionáře je na ulici Růţová 561/1 v Mikulově.  

Kapacita zařízení je určena pro 27 uţivatelů.  

 

Skladba klientů 

Do zařízení dochází : 

 

 jedno dítě předškolního věku (1 – 6 let) 

 čtyři děti mladšího věku (7 – 10 let) 

 čtyři dětí staršího věku (11 – 15 let) 

 pět děti dorostového věku (16 – 18 let) 

 deset dospělých (19 – 35 let) 

 

Uţivatelé 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.  

Uţivatelé sociálních sluţeb ve stacionáři převáţně pobývají od 7 do 16 hod. 

 

 Tým 

 

1.  Petr Malásek                              - ředitel O.s. Biliculum 

2.  Hana Malásková                    - vedoucí stacionáře, sociální pracovník 

3.  Bc. Lenka Košuličová                - sociální pracovník, 

4.  Marie Kachyňová Dis.               - pracovník v soc.sluţbách 

5.  Vlasta Blahová             -  koordinátor, pracovník v soc. sluţbách 

6.  Lenka Kosmáčková                  -  administrativní pracovník, hipolog, řidič, 

                                                              odchod 1/2012 

7.  Mgr.et Bc.Svatava Zichová    -  fyzioterapeut, MD 

8.  Soňa Strachoňová                     - zdravotní sestra, pracovník v soc. sluţbách, MD 

9.  Marie Volejníková                      - zdravotní sestra, pracovník v soc. sluţbách 

10.  Pavlína Jaroňová                      -  pracovník v soc.sluţbách 

11.  Leona Petříková                        -  pracovník v soc.sluţbách 

12.  Radka Dostálová                      -  pracovník v soc. sluţbách 

13.  Olga Pitrová                               - pracovník v soc. sluţbách, odchod 8/2012 

14.  Simona Rausová                        -  pracovník v soc. sluţbách 
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15.  Nikola Ţovincová                       -  pracovník v soc. sluţbách , MD 

16.  Leona Beděrová                       -  pracovník v soc. sluţbách 

17.  Veronika Ryšavá                        -  pracovník v soc. sluţbách 

18.  Ivana Šrubařová                       -  pracovník v soc. sluţbách, odchod 5/2012 

19.  Pavel Jaroň                               -  pracovník v soc.sluţbách, řidič 

20.  Adriana Hlavenková               -   uklizečka, nástup 1/2012 

21.  Kateřina Šubová                       -  pracovník v soc.sluţbách, nástup 8/2012 

22.  Bc. Jana Rohrerová DiS.          -  pracovník v soc.sluţbách, nástup 8/2012 

23.  Monika Kopřivová                    -  pracovník v soc.sluţbách, asistentka ve stravování, 

                                                                  asistentka v prádelně, nástup 8/2012 

24.  Jiří Omyla                                  -  asistent při hipoterapii, řidič, nástup 8/2012 

25.  Bc. Martina Kuţmová              -  pracovník v soc.sluţbách, nástup 9/2012 

26. MUDr. Julie Svobodová           -   hipolog, nástup 9/2013 

 

 

 

Zaměstnanci ZŠ Mikulov, Školní 1 : 

 

1. Mgr. Olga Číţková                    - speciální pedagog 

2. Mgr. Dagmar Číţková               - speciální pedagog 

3. Mgr. Noemi Hrůzová                  - speciální pedagog 

 

 

Základní činnosti poskytované ve stacionáři jsou v rozsahu těchto 

úkonů: 
 

a) pomoc při zvládání běţných 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 záleţitostí 

 

Fakultativní činnosti poskytované ve stacionáři jsou v rozsahu 

těchto úkonů: 

 
a) svoz a rozvoz 

 

Pro svozovou sluţbu máme k dispozici tři vozidla (dvě devítimístné, jedno osmimístné), 

které sváţí uţivatele sociálních sluţeb ze čtyř tras.  První trasa vede z Lanţhota přes 

Břeclav, Poštornou a Valtice do Mikulova.  Druhá trasa vede z Přibic do Brodu nad Dyjí, 

Dolních Dunajovic, přes Dobré Pole do Mikulova. Třetí trasa začíná ve Velkých Bílovicích a 

vede přes Podivín, Pavlov do Mikulova. Čtvrtá trasa sváţí děti z Mikulova. 

 



  

Výroční zpráva 2012                                                                                                                     8/24                                        

Doprovod ve vozidlech je zajištěn pracovníky z projektu Sociálně aktivizační sluţby pro 

rodiny s dětmi – Stonoţka. 

 

Do stacionáře přijíţdějí svozová vozidla postupně v 7.30 hod v 8.00 hod. a v 8.45 hod. Tato 

varianta se nám velmi osvědčila, protoţe je dostatek času i prostoru na nácvik 

sebeobsluhy. Odpolední rozvozy  začínají ve 14.00 hod., 14.15 hod., 14.30 hod. a ve 14,45 

hod. 

 

 

b) vzdělávání ve stacionáři  

   

Vzdělávání ţáků zajišťuje Základní škola, Mikulov, 

Školní 1. Ve školním roce 2012 působí ve stacionáři 

tři speciální pedagogové. Ţáci jsou vzděláváni 

formou individuální výuky, která se osvědčila jako 

vyhovující a pro ţáky s kombinovaným postiţením 

a autismem přínosná a potřebná. Speciální 

pedagogové mají v denním stacionáři k dispozici 

počítačovou místnost, senzomotorickou místnost, 

relaxační kuličkový bazén a tři učebny. 

 

                                         

c) rehabilitace  

 

Vzhledem k odchodu obou fyzioterapeutek (do soukromé praxe a na mateřsko 

dovolenou) jsme v letošním roce  rehabilitaci neposkytovali.  

 

 

d) hipoterapie 

 

Hipoterapie je zajišťována týmem pracovníků obou našich projektů, doprovod klientů 

tvoří zaměstnanci stacionáře a odborné vedení 

hipoterapie prováděl v letošním roce pedagog, který 

je pracovníkem Stonoţky. 

Hipoterapie 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, a to kaţdé pondělí  od 9:00 hod. do 

13:00 hod. Díky existenci kryté jízdárny jsme tuto aktivitu 

schopni poskytovat celoročně a za kaţdého počasí. 

Tým, který provádí terapii, je sloţen z hipologa, 

pedagoga nebo pracovníka v soc. sluţbách. Klienti 

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.    
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Vybrané akce stacionáře z roku 2012 
 

 

 

 výlet do Brna na dinosaury 

 divadelní představení v DSM  od Pavlíny Kostkové 

 návštěva pekárny v Podivíně 

 CEV Mikulov – výukový program v prostorách stacionáře 

 návštěva knihovny v Mikulově 

 kino Mikulov – divadelní představení Perníková chaloupka 

 den otevřených dveří 

 besídka ke dni matek 

 výlet do Aquaparku Vyškov 

 návštěva divadelního představení Hurvínek v Brně 

 návštěva sv.Mikuláše ve stacionáři – spolupráce s dětmi ze ZŠ Valtická, Břeclav 

 pečení perníčků 

 předávání dárečků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
                                                                        výlet do Lednice 

 

 
 

     

  Divadelní představení Hurvínek                     

 

 

 

 

 

                                                                              besídka ke Dni matek 
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Finanční zajištění projektu:  
 

Náklady: 

 

                              Kč 

Spotřeba materiálu 453 850 

Energie 215 163 

Opravy a udrţování 93 744 

Cestovné 47 147 

Operativní nájem – Ford Tranzit 135 240 

Školení, kurzy 24 928 

Nájemné budov 538 115 

Náklady na repre 1 004 

Spoje, internet 54 912 

                                 

 

Dopravní den                       Mikulášská nadílka 

Dravci v Mikulově              Oslava narozenin 
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Právní, ekonomické a  účetní sluţby… 103 104 

Ostat. sluţby – ostraha, vývoz odpadu.. 206 609 

Mzdové náklady 2 862 387 

Odvody soc. a zdrav. 961 628 

Úroky 39 865 

Jiné ostat. náklady – zákon. pojištění …   83 018 

Odpisy nehm. a hmotného majetku 188 179 

Celkem 6 008 893 

 

Výnosy: 

 

Kč 

Trţby z prodeje sluţeb 1 272 298 

Dotace MPSV ČR   3 159 000 

Dotace Jihomoravského kraje  650 000 

Město Mikulov 538 115 

Obec Novosedly 35 000 

Město Podivín 30 000 

Město Valtice 20 000 

Město Velké Bílovice 10 000 

Finanční dary, nadace, sbírky 646 654 

Jiné ostatní výnosy 82 410 

Celkem 6 443 477 

  

Rozdíl v hospodaření:   Zisk 434 584 Kč 

 

Zisk v roce 2012 byl použit na částečné pokrytí  ztráty z roku 2010 a splácení  půjčky 

z roku 2008 – (Rekonstrukce a rozšíření kapacity Denního stacionáře Mikulov). 

  

 

Hana Malásková 

vedoucí projektu  

Mob.:736 487 942 

hana.malaskova@biliculum.cz  
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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 moţnost 

pracovního uplatnění, společenského postavení, ale také do izolace a často v důsledku 

vyčerpávající péče ztratily kontakt se společenským prostředím. „Stonoţka“ rozšiřuje 

moţnosti pomoci těmto rodinám. Umoţňuje jim ambulantní komplexní péči pro jejich děti, 

kterou poskytuje Denní stacionář, rovněţ 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 sluţby pro rodiny s dětmi - Stonoţka slouţí uţivatelům se zdravotním, 

mentální, kombinovaným, sluchovým, zrakovým a tělesným postiţením, jejich rodičům, 

prarodičům a sourozencům. Sluţba je poskytována v terénu i ambulantně v budově DS 

Mikulov na ulici Růţová 561/1 v Mikulově. Okamţitá kapacita sluţby je 1 klient ambulantní 

a 1 klient terénní, ve věku od 3 do 26 let. Kapacita sluţby je padesát podpořených rodin 

za 3 roky. 

Velikonoční dílnička 
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Doba pobytu 

 
Stonoţka poskytuje sluţby převáţně od pondělí do pátku po celý rok s výjimkou státních 

svátků, sobot, nedělí, sanitárních dnů a čerpání řádné dovolené.  

 

Pracovní tým 

 
1. Petr Malásek                               - ředitel O.s.Biliculum 

2. Hana Malásková                        - vedoucí Stonoţky, sociální pracovník 

3.       Bc. Lenka Košuličová                 - sociální pracovník 

4.       Bc. Martina Kuţmová                 - sociální pracovník 

4.        Marie Kachyňová Dis.               - pracovník v sociálních sluţbách 

5. Mgr.et Bc.Svatava Zichová    - fyzioterapeut, MD 

7.         Kateřina Šubová                              -  pracovník v soc.sluţbách, nástup 9/2012                        

8. Soňa Strachoňová                     - pracovník v soc. sluţbách,MD 

9. Olga Pitrová                                - pracovník v soc. sluţbách, odchod 8/2012 

10. Bc. Jana Rohrerová DiS.           - pracovník v soc. sluţbách, nástup 8/2012 

11. Simona Rausová                      - pracovník v soc. sluţbách, 

12. Vlasta Blahová           - pracovník v soc. sluţbách 

13. Veronika Ryšavá           - pracovník v soc. sluţbách 

14. Nikola Ţovincová   - pracovník v soc.sluţbách, MD 

 

 

 

 

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 udrţování domácnosti, podpora a nácvik 

sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, 

školských zařízeních; přitom alespoň 70% těchto činností je 

zajišťováno formou terénní sluţby 

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 
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b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

 

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení 

zpět.  

2. doprovod ve svozových vozidlech do stacionáře. 

 

c) sociálně terapeutické činnosti: 

 

1. socioterapeutické činnosti, jejichţ poskytování vede k rozvoji nebo udrţení 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 běţných záleţitostí 

 

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

 

Konkrétní aktivity:   

a) Hiporehabilitace 

b) Sociální poradenství v rodinách 

b) Doprovázení dětí do stacionáře 

c) Pomoc rodičům při vyřizování běţných 

záleţitostí 

d) Podpora při dalších aktivitách podporujících 

sociální začleňování (integrační karneval, 

velikonoční a adventní dílničky, drakiáda) 

e) Vzdělávání rodičů (přednášky, kurzy, exkurze) 

f) Doprovázení dětí k lékaři 

g) Nácvik a podpora ve vedení hospodaření 

domácnosti 

 

 

Vybrané akce „Stonožky“ z roku 2012: 

 
 integrační karneval na ZŠ Školní 1, Mikulov 

 Děti dětem – představení – Šíleně smutná princezna 

 integrační velikonoční dílničky 

 koncert Michala Davida v Břeclavi 

 ples na Kociánce v Brně 

 Drakiáda 

 Pálení čarodějnic  

 týdenní terapeutický pobyt  

 integrační vánoční dílničky 
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                                   Integrační karneval 

       Čarodějnický pobyt ve Vískách u Letovic 

                      Koncert Michala Davida - Břeclav 
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Finanční zajištění projektu:   
 

Náklady 

 
                                                             

Kč 

Spotřeba kancelářského materiálu 32 831 
Nákup drobného hmotného majetku 8 249 
Spotřeba energie    124 180 
Právní, ekonomické a účetní sluţby 66 096 
Nájemné,  hipoareál… 220 000 
Mzdové náklady 880 478 
Zákon. soc. a zdrav. pojištění   285 762 
Celkem 1 617 596 

 
Výnosy: 

 

                                                             

Kč 

Trţby z prodeje sluţeb 1 558 800 

Sponzorské dary 58 796 

Celkem 1 617 596  

Rozdíl v hospodaření 0 

 

Občanské sdružení BILICULUM získalo na projekt "Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi - STONOŽKA" finanční prostředky ve výši 3 667 055 Kč na tři roky  

z Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje  

a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR prostřednictvím individuálního projektu 

Jihomoravského kraje. 

 

 

Hana  Malásková 

vedoucí projektu   

tel / fax 519 521 027, 736 487 942  

malaskovi@biliculum.cz 
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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. 

 

 

 
 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronem Občanského sdružení BILICULUM je Fosfa a.s.  

 
 
 

 

   

 

 

 

 

Našim dlouhodobým partnerem je 

  

Město Mikulov 
 

a 
 

Základní škola Mikulov, Školní 1 
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Srdečně děkujeme našim nadacím, sponzorům a  

partnerům 
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VINSELEKT MICHLOVSKÝ              VINAŘSTVÍ MÁDL                                    RAVIS RAKVICE  
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Evropská unie   

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
 

Jihomoravský kraj 
 

 

Město Mikulov 
 

 

    

Altronik s.r.o., Brno  JNH - ŠEKR, spol. s r. o. Hustopeče   

Antech spol. s r.o., Břeclav Kabelová TV Lanžhot   

Aquarium Relax, Mikulov  kadeřnický salon DIBO Mikulov   

Autorenova Rohatec KALÁB - stavební firma, spol.s.r.o., Brno    

Baťka Jiří, Ing. KASANICA , cimbálová muzika Mikulov    

BORS Břeclav a.s. KDU–ČSL   

Bricol, s.r.o. ,Valtice  KLINMAM czech   

Břeclavsko Klub seniorek Kostice   

Cacková Marie, JUDr.  KOVO Prokeš, Mikulov    

Cigáň Jaroslav, Valtice Květinářství U Rosničky   

CDC Data, s. r. o. Mikulov Lesy České republiky   

Čerpací stanice Malinka, Rakvice Lednicko-valtický areál   

Český rozhlas Lékárna U Lva Mikulov   

Česká strana sociálně demokratická rodina Novotná, Lanžhot   

Česká pošta, s.p.  rodina Patlokova, Brno   

Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko rodina Svobodova   

BORS Břeclav a.s. rodina Šilinkova, Pavlov   

Dům dětí a mládeže Mikulov rodina Trčálkova, Novosedly    

Emerson Climate Technologies RONJA s.r.o.   

Excalibur Holding a.s. ROTARY klub Valtice   

FOSFA a.s., Břeclav Regionální Muzeum Mikulov   

Manželé Chládkovi  Břeclavský Deník  - Nový život   

Manželé Teturovi, Velké Bílovice  RWE Transgas   

Město Mikulov Říhová Lída   

Město Lanžhot Sedláková Božena,  Hrušovany n. Jevišovkou    

Město Podivín Sedlecká vína   

Město Valtice SETRA s.r.o., Brno    

Město Velké Bílovice  SOU Mikulov   

Město Velké Pavlovice  SOUZ Lednice   

Michnová Elen  stavební firma Zdeněk Mutina   

místní zpravodaje měst a obcí v regionu STKO Mikulov   

Moraviapress a.s. Stoyová Olga, Březí    

Moravské naftové doly Hodonín Strojírna PÁLAVA, s.r.o, Mikulov    

Moravský Jih Svazek obcí Mikulovsko   

Nadace Divoké husy Šenkyříková, Brno   

Nadace Duhová energie TEDOS Mikulov, spol. s r.o   

Nadace Naše dítě TESCO Mikulov   

NERIA, a. s. Hustopeče THERMAL TREND, spol. s r. o.   

NetSERV Mikulov Továrek Vlastimil, Ing.    
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Obec Novosedly Úřad práce Břeclav   

Obec Pavlov 
Věra Kunovová 

 
  

Obec Sedlec VÍNO MIKULOV, spol. s r. o.   

Obec Pasohlávky Vinařský dvůr   

Obec Perná Vinařství Tanzberg   

Obec Dobré Pole Vinařství Kolařík Mikulov   

Občanská demokratická strana Vinařství Kern   

paní Láníková, Bulhary Vinařství SONBERK a.s.   

PEMAG s.r.o. Mikulov Vinařství VINOFOL Novosedly   

Region Podluží Vinařská škola Valtice   

Regionální muzeum Mikulov Vinařství Stanislav Mádl   

Réva plus s.r.o. Vinařství Kovács, Novosedly   

rodina Bartošova, Lanžhot Vinařství Šilinek, Pavlov   

rodina Blahova, Novosedly Víno Klub - Praha   

rodina Federselova, Mikulov Vinné sklepy Valtice a.s.   

rodina Maláskova, Novosedly Víno Marcinčák, Mikulov    

rodina Novákova, Lanžhot Víno Mikulov, Sommelier club   

Lodní doprava Břeclav Velké Bílovice, Rodinné vinařství Sedlák   

Hajda Jan, Ing. Voborská Andrea   

HAMA spol. s r.o.  Vyhnalíková Marie, RNDr.    

Hotel Pavlov Xfer s.r.o.   

Chladservis Břeclav Základní škola, Mikulov, Školní 1   

Ilias Georgii, Pavlov  zaměstnanci firmy Gebauer a Griller Kabeltechnik   

INTERNET CZ zaměstnanci firmy MOSS PLUS Hustopeče   

Jablonex Group ZEBR s.r.o.   

Jezdecký klub Mikulov  ZP-FASHION   

    

    

    

    

    

    

 

 

Na projektech Občanského sdružení BILICULUM  

se podílela také celá řada dobrovolníků,  

kterým touto cestou za jejich pomoc  

děkujeme. 
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Výběr z tisku: 
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Finanční zpráva organizace 

 
 

 

Provoz 
 

 

Náklady: 
 

 

Kč 
 

Výnosy: 
 

 

Kč 

Spotřeba materiálů, nákup DHIM 494 930 Trţby z prodeje sluţeb – 

Denní stacionář Mikulov  

1 272 298 

Spotřeba energie 339 343 Trţby z prodeje sluţeb JMK - 

STONOŢKA 

1 558 800 

Opravy a udrţování 93 744 Dary 705 450 

Cestovné 47 147 Jiné ostatní výnosy 82 410 

Nájemné vozidla 135 240    

Nájemné budov 538 115 Provoz. dotace:   

Spoje, internet 54 912        - MPSV ČR                    3 159 000 

Odpisy hmot. a nehmot. majetku 188 179        - Jihomoravský kraj                     650 000 

Právní, ekonom.  a účet sluţby  169 200        - Město Mikulov 538 115 

Školení a kurzy        24 928        - Obec Novosedly 35 000 

Ostatní sluţby – ostraha.. 206 609        - Město Podivín 30 000 

Jiné ostatní náklady – pojištění .. 303 018        - Město Valtice 20 000 

Náklady na repre 1 004        - Město Velké Bílovice 10 000 

Úroky 39 865   

Mzdové náklady včetně odvodů 4 990 255   

    

Provozní náklady celkem: 7 626 489 Provozní výnosy celkem: 8 061 073 
 

Výsledek: zisk 434 584 Kč,   

Zisk v roce 2012 byl pouţit jednak na pokrytí  ztráty z roku 2008 a 2010 a dále na splácení  

půjčky z roku 2008 – (Rekonstrukce a rozšíření kapacity Denního stacionáře Mikulov). 
 

 

Investice 
 

 

Díky daru České pošty, s.p. a finančním darům sponzorů a partnerů z naší VI. charitativní 

aukce jsme mohli zakoupit devíti místný mikrobus na svoz našich dětí a mladých 

dospělých v hodnotě  

     395 600,- Kč 
 

 

 

   Finanční zdroje potřebné pro zajištění všech akcí a aktivit 

 Občanského sdružení BILICULUM v roce 2012 

8 456 673,- Kč 
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Výrok auditora  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Úsměv našich dětí je pro nás tou nejlepší odměnou  


