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O B Č A N S K É   S D R U Ž E N Í   B I L I C U L U M 
se sídlem 690 01Mikulov, Růžová 561/1 

 

VV  ÝÝ  RR  OO  ČČ  NN  ÍÍ      ZZ  PP  RR  ÁÁ  VV  AA        
22  00  00  77  

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

 pro postižené děti a jejich rodiče. 
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Úvodní slovo 
 
 „Jsou chvíle, kdy slova neřeknou nic, 
  jsou chvíle, kdy otevřené srdce nestačí, 
  jsou chvíle, kdy za nás promlouvají jen skutečné činy. 
 
 

V dálce  jsou vidět jen malé krůčky vytlačené v písku, lemované 
kapkami každodenního potu všech, kteří se spolu s Občanským sdružením 
BILICULUM, jež vzniklo zápisem do evidence Ministerstva vnitra ČR dne 19.9. 
2003, vydali za tak vysokým a ušlechtilým cílem jako je pomoc 
hendikepovaným lidem. 
 
Není třeba dalších slov,  
jen Vám všem upřímné díky 
 
Petr Malásek 
ředitel 
  
 
Občanské sdružení  BILICULUM 
 
692 01 Mikulov 
Růžová 561/1 
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,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 ke zvyšování kvality 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 další 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,  Jan Koráb, Boleradice 
RNDr. Marie Vyhnalíková, Lékárna U 
Lva, 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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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. Umožnit 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 dětem s kombinovanými vadami a autismem ve věku 
od 3 do 26 let. Jeho sídlo je na ulici Růžová v Mikulově. Kapacita zařízení je 
určena pro 15 dětí, v současné době je kapacitně naplněna. 
 
Skladba klientů  

Do zařízení dochází  jedno tříleté dítě, jedno pětileté, jedno sedmileté, 
jedno devítileté, dvě desetileté, dvě jedenáctileté, jedno dvanáctileté, dvě 
třináctileté, dvě čtrnáctileté, jedno patnáctileté a jeden dvaadvacetiletý 
mladý muž. Děti jsou ve stacionáři rozděleny do tří skupin a to tak, aby si co 
nejlépe svými schopnostmi a dovednosti vyhovovaly. 
 
Doba pobytu 

Stacionář slouží dětem od pondělí do pátku po celý rok s výjimkou 
státních svátků,  sobot,  nedělí a čerpání řádné dovolené. Jeho provoz začíná 
v 7.15 hod. ranním svozem a končí v 16 hod. svozem odpoledním. 

 
Tým   
 
Zaměstnanci projektu Dětský denní stacionář: 
 
Hana Malásková   -   vedoucí stacionáře  
Olga Pitrová   -   pracovník soc.péče 
Bc.Lenka Košuličová  -   vychovatel 
Simona Rausová   -   pracovník soc. péče 
Pavlína Jaroňová   -   pracovník soc. péče 
Lenka Damborská   -   pracovník soc. péče v přímé péči do října           
                                                          2007  
Mgr.Lenka Zemánková  -   vychovatel v přímé péči do září 2007 - MD 
Jana Podsedníková  -   pracovník soc. péče v přímé péči do    
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                                                          listopadu 2007  
Mgr. Svatava Střelcová  -   vychovatel, nástup září 2007 
Mgr. Zuzana Plundráková -   vychovatel, nástup od října 2007   
Dan Zeman                       -   řidič, nástup říjen 2007  
Michaela Ondráčková   -   zdravotní sestra, nástup listopad 2007  
 
 
 
Zaměstnanci školy: 
 
Martina Kulmová   -   speciální pedagog od r.2005 do ledna 2007   
                                                          MD 
Martina Zajícová Dis.  -   speciální pedagog od února 2007 do června  
                                                          2007 
Noemi Hrůzová Dis.  -   speciální pedagog  
Mgr. Olga Čížková  -   speciální pedagog, nástup září 2007 
Eva Urbanová   -   uklizečka, nástup září 
 
 
Dobrovolníci v přímé péči: 
 
Zuzana Moravčíková, Vlasta Blahová, Petra Kosová, Renata Bílková, Martina 
Dostálová 
 
Dobrovolníci v nepřímé péči: 
 
Ilona Biganovská, Eva Szaboová, Petr Kužma, 
 
Canisterapeuti: 
 
Eva Trefilíková, Mgr. Milada Neveselá, Ing. Petra Jeřábková, Tereza Trefilíková 
 
Hipologové: 
 
Mgr. Svatava Střelcová, Bc. Tomáš Hlavenka, Lubomír Hlavenka,  
MUDr. Julie Svobodová 
 
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 Effeta  14 let, 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 MH a Rodina 
s dítětem s postižením. 
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Garant projektu 
 

Garantem projektu je MUDr. Růžena Kovářová. Pracuje jako dětský 
neurolog v neurologické ambulanci při neurologickém odd. nemocnice 
Břeclav. V průběhu předatestační přípravy složila zkoušku 
z elektroencefalografe. Průběžně se zúčastňuje odborných seminářů se 
zaměřením na epileptologii, diagnostiku hybných poruch v dětském věku i 
ostatní problematiku týkající se dětské neurologie. 
 
 
Poskytované služby 
  
Svoz a rozvoz  
                         
 První  tři děti, které jsou  místní , přichází do zařízení v 7,30. Ostatní děti 
jsou do zařízení každodenně sváženy a rozváženy dvěma auty. První trasa 
začíná ve Velkých Bílovicích v 7,10 hod. vede přes Podivín, Lanžhot, Břeclav, 
Poštornou, Valtice a zpět do Mikulova a  je zajišťována  vlastním devítimístným  
mikrobusem - Ford Transit, kterého jsme  získali operativním leasingem v únoru 
2007.  Druhá trasa začíná v Novosedlech a pokračuje přes  Nový Přerov, 
Dobré Pole , Pavlov do Mikulova. Tuto trasu zajišťuje vlastní osmimístný 
mikrobus Mercedes Vito. V obou 
svozových vozidlech je s řidičem 
přítomen pracovník soc. péče. Oba 
pracovníci vytvářejí důležitou spojnici 
mezi stacionářem a rodičem. Předávají 
si  aktuální informace o dítěti navzájem. 
Do zařízení přijíždějí auta postupně v 
8.15 a 8.45. Tato varianta se nám velmi 
osvědčila, protože je dostatek času i 
prostoru na nácvik sebeobsluhy. 
Odpolední rozvoz začíná ve 14.00 hod. 
a druhý rozvoz odjíždí v 15.00 hod.  
 
 
Vzdělávání 
 

Vzdělávání  zajišťuje stacionář  ve spolupráci se Základní školou Mikulov, 
Školní 1, která zde má detašované pracoviště. Děti jsou  zařazeny do 
přípravného stupně a rehabilitační třídy Pomocné školy. Výuka probíhá  
individuálně. Speciální pedagogové, kteří jsou v současné době dva, mají 
k dispozici dotykový počítač i senzomotorickou místnost. Rovněž se zapojují do 
canisterapie a hipoterapie. Úzce spolupracují s rodiči dětí i s celým týmem 
stacionáře. 
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Rehabilitace 
 

Rehabilitace probíhala ve 
stacionáři až do září na hernách 
s pracovníky soc. péče a 
vychovateli. Jednou za měsíc 
navštěvovala  zařízení Mgr. Lenka 
Drlíková (fyzioterapeut) za účelem 
konzultací,  supervizí a zaškolování 
našich pracovníků v rehabilitaci. 
V září do stacionáře přišla nová 
posila v podobě Mgr. Střelcové, 
která vystudovala aplikovanou 
tělesnou výchovu u dětí s postižením 
a převzala tímto veškerou 
rehabilitační a tělovýchovnou 
činnost  u dětí.  

 
 

 
 
 
 
 
Logopedie 
 

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

 
Volný čas  
 

Ve volném čase je dětem k dispozici 
kuličkový bazén, rehabilitační houpačka, 
houpací síť, trampolína, rehabilitační kola, 
balanční plochy, balanční míče, rehabilitační 
pomůcky, senzomotorická místnost s vodním 
lůžkem, akváriem a dalšími stimulačními 
pomůckami a v neposlední řadě také přilehlá 
zahrada. 
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Stravování 
 

Děti dostávají svačinky a obědy v jídelně, která je k tomuto účelu 
vhodně vybavena. Obědy odebíráme od firmy Josef Kmenta z Mikulova, 
která nám obědy sponzorsky dováží do stacionáře, kde je naše asistentka pro 
stravování upravuje dle potřeb dětí. Svačinky připravuje pracovnice soc. 
péče. 
 
Canisterapie  
 

Canisterapie probíhá třikrát 
týdně po celý rok v budově 
stacionáře i na zahradě a je 
zajišťována čtyřmi psy, kteří mají 
canisterapeutické zkoušky. Při 
jednotlivé canisterapeutické jednotce  
pracuje vždy tým, který se skládá z  
canisterapeuta  - pracovníka soc. 
péče, nebo canisterapeuta- 
vychovatele, canisterapeuta –
speciálního pedagoga. Každý kontakt  
s dítětem a průběh terapie je 
pravidelně zaznamenáván a měněn 
dle potřeb dítěte. 
 
 
 
 
 
 
 
 Hipoterapie  
 

Hipoterapie probíhá  ve spolupráci s Jezdeckým klubem Mikulov 
zastoupeným p. Hlavenkou na jeho vlastní jízdárně v Mikulově. K dispozici jsou 
čtyři koně, kteří jsou k tomuto účelu vybráni. Terapie probíhá od března do 
listopadu. Na jízdárnu, která je necelé  3 km kilometry od zařízení 
dopravujeme děti vlastními vozidly, a to každé pondělí a čtvrtek od 9,00 hod. 
do 12,00 hod. Tým, který provádí terapii, je složen z hipologa, pracovníka soc. 
péče, vychovatele a speciálního pedagoga. Děti jsou do terapie zařazeni 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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Fakultativní činnosti pro děti z DDS: 
 
      -    oslava narozenin každého dítěte ze stacionáře 

- výlet do ZOO Hodonín 
- představení divadla Radost a  divadla Koráb ve stacionáři 
- výlet parníkem  
- výlet do  lednicko –valtického areálu 
- výlet na Kozí hrádek 
- výlet na Svatý kopeček 
- jednou týdně plavání v rehabilitačním bazéně v Hrušovanech nad 

Jevišovkou 
- kolotoče 
- den dětí na Turoldu v Mikulově 
- vánoční vystoupení dětí z MŠ Habánská a z MŠ Pod Strání pro děti ze 

stacionáře 
- společná canisterapie dětí ze stacionáře a dětí MŠ Habánská 
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Navštívili jsme: 
 

- MŠ Pod strání  
- MŠ Habánskou  
- ZŠ Školní 1 
- Mikulovskou knihovnu, Lékárnu 

u Lva 
 
 

Přišli k nám: 
 

- děti ze skautské družiny    
      Lišky, Mikulov 
- děti z taneční skupiny E. M. Dancers, pod vedením E. Blažkové 
- děti ze ZŠ Školní 1 
- děti z MŠ Habánská 
- senátor Ing.Jan Hajda 
- starosta města Mikulova Rostislav Košťál s místostarostkou  Ilonou 

Žiškovou 
- Jan Koráb, místostarosta Boleradic 

 
 
Finanční zajištění projektu:   
 
Náklady:      Výnosy: 
 
Spotřeba materiálu 306 053,- Kč  Tržby z prodeje služeb 541 392,- Kč 
Energie 177 688,- Kč     Nadace, sbírky 96 634 Kč 
Opravy a udržování 53 390,- Kč  Úřad práce 231 643,- Kč 
Cestovné 180 568,- Kč    Dotace JMK 130 000,- Kč 
Repre 12 891,- Kč     Dotace MPSV ČR  1 445 000,- Kč 
Operativní nájem      Dotace MPSV ČR  1 445 000,- Kč 
– Ford Tranzit 127 800,- Kč  Dotace magistrátů měst a obcí 
Ostatní služby 256 819,-Kč  56 000,- Kč 
Mzdové náklady 1 351 891,-  Kč  Ostatní finanční dary 744 506,- Kč 
Odvody soc. a zdrav. 468 347,- Kč 
Daně a poplatky 1 360,- Kč 
Ostatní provozní náklady 39 423,- Kč 
Celkem 2 976 230,- Kč    Celkem  3 245 175,- Kč 
 
Rozdíl v hospodaření:  +268 945,- Kč 
 
Hana Malásková 
vedoucí projektu  
Mob.:736 487 942 
hana.malaskova@biliculum.cz  
 
 



 12

Projekt Stonožka 
 

Základní ideou projektu Stonožka je podporovat rodiny, které se díky 
zdravotnímu handicapu dítěte dostaly do nepříznivé sociální situace. Ztratily v 
důsledku péče o své dítě možnost pracovního uplatnění, společenské 
postavení…. Dostaly se 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 možnosti jsou také  regenerace sil v rodině, 
pomoc věnovat se individuálně ostatním sourozencům, najít si čas na přátele 
a volnočasové aktivity. 
 
Je tvořen velkou částí pracovníků Dětského denního stacionáře, kteří v  
projektu Stonožka pracují na částečné úvazky. 
 
 
Pracovní tým 
Zaměstnanci projektu Stonožka: 
 
Hana Malásková   -  vedoucí Stonožky, sociální pracovník 
Pavlína Jaroňová   -  pracovník soc. péče 
Bc.Lenka Košuličová  -  vychovatel 
Olga Pitrová   -  pracovník soc. péče 
Lenka Tamborská   -  pracovník soc. péče 
 
Dobrovolníci:  
Renata Bílková, Dagmar Černá 
 
 
Činnosti služby v letošním roce 
  
Výlety a akce 
 
• V letošním roce jsme pro rodiny s handikepovanými dětmi uskutečnili 

výlet do ZOO Dvůr Králové, lednického areálu, ZOO Hodonín, výlet na 
kolech 

• Pořádali jsme první dětský karneval (integrační akce, které se zúčastnilo 
10 dětí s handikepem a 15 dětí zdravých spolu s rodinnými příslušníky) 

• Výlet pro celé rodiny s  handicapovanými dětmi na Westernový den,  
který se konal v Jaroměři. 

• Zájezd pro rodiče  s postiženými dětmi na  veletrh Hospimedika 
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Vzdělávání rodičů a rodinných příslušníků: 
 
• Posezení s MUDr. Kovářovou- dětským neurologem, které bylo na téma 

epileptické záchvaty 
• Setkání a konzultace s MUDr. Liou Frantalovou  - rehabilitačním lékařem, 

které bylo o principech  správného sezení a výběru vhodné 
kompenzační pomůcky 

• Přednáška pro rodiče o hipoterapii, práci s koněm, možnostech ježdění, 
bezpečnostních pravidlech( akce se konala v areálu Jezdeckého klubu 
Mikulov), zařazena rovněž byla praktická ukázka ježdění 

• Seznámení v písemné podobě s novým soc. zákonem 
• Zapojení rodičů do komunitního  plánování ve městě Mikulov 
• Zapojení rodičů do kasuistických seminářů s možností prezentovat své 

zkušenosti a poznatky vycházejí z péče o dítě s handikepem (přednášelo 
se v lednu a v únoru na téma život s autistickým dítětem, dítě s 
Angelmanovým syndromem a v prosinci na téma rehabilitace u dětí s 
těžkým mentálním postižením). 

• Zapojení rodičů do vzdělávacího programu pro poskytovatele soc. 
služeb pro osoby s autismem (kurz terénní soc. služby osobní asistence u 
dětí s poruchou autistického spektra) 

• Zapojení rodičů handikepovaných dětí mezi dobrovolníky při různých 
činnostech ve stacionáři (hipoterapii, canisterapii, pobytových a 
sportovních akcích). 

• Přednáška fyzioterapeuta o principech Bobath konceptu určená pro 
rodiče a zaměstnance stacionáře( probrány možnosti přenášení zvláště 
imobilních dětí z místa na místo tak, aby si rodiče i zaměstnanci šetřili 
zdraví). 

 
 

 Relaxační  - terapeutické pobyty 
  
• Relaxační odpoledne pro rodiče handikepovaných dětí a pracovníky 

stacionáře  zaměřené na hipoterapii, turnaj ve volejbale, grilování, 
povídání si o dětech a zpívání při kytaře. Setkání se uskutečnilo na 
Cihelně u Hlavenků v Mikulově 

• Plavání v krytém bazénu pro rodiny, které mají handikepované i zdravé 
děti. Odpoledne se rovněž zúčastnili speciální pedagogové, terapeuti a 
pracovníci soc. péče, kteří se starají o handikepované děti v Dětském 
denním stacionáři. 

•  Pořádali jsme týdenní rekondiční pobyt pro děti s handikepem ve 
Vískách u Letovic, zaměřený na vodoléčbu a hipoterapii. 

• Zúčastnili jsme se týdenního terapeutického pobytu  pro rodiny 
s handikepovanými dětmi v Dětském středisku Březejc u Velkého Meziříčí, 
který pořádala USP Kociánka 

 
 
 
 



 14

Poradenství 
 

• Telefonické poradenství osmnácti novým rodinám s postiženým dítětem 
(sociální poradenství, poradenství o kompenzačních pomůckách, 
konzultace a řešení problému s odborníky v oboru, psychická pomoc a 
podpora, nabídka vzdělávacích seminářů) 

• Do stacionáře byla pozvána firma Medico, která zde představila 
rodičům i široké veřejnosti nabídku svých kompenzačních pomůcek 

• Cílené návštěvy v sociálně slabých rodinách s postiženým dítětem 
(nácvik hygienických návyků, obsluhy domácích spotřebičů,  
komunikace mezi dítětem a rodiči…..). 

• Jednodenní návštěvy v rodinách. Pracovníci stacionáře se před 
týdenním rekondičním pobytem seznámili s domácím prostředím dětí s 
handikepem absolvujících poprvé ve svém životě týdenní pobyt mimo 
rodinu. 

• Pomoc při vyřizování soc.dávek, příspěvku na péči, průkazu ZTP/P 
 
 
Finanční zajištění projektu:   
Náklady 
 
Spotřeba materiálu    70 184,- Kč 
Spot. El. Energie        5 000,- Kč 
Náklady na opravu a udržování    9 138,- Kč 
Cestovní náklady       3 678,- Kč 
Ostatní služby             164 880,- Kč 
Mzdové náklady             403 566,- Kč 
Zákon. Soc a zdrav. pokušní            131 703,- Kč 
Ceklem         788 149,- Kč 
 
Výnosy: 
Vlastní příjmy     23 102,- Kč 
Finanční dary             130 047,- Kč 
Dotace MPSV ČR             535 000,- Kč 
Provozní dotace JMK            100 000,- Kč 
Ceklem          788 149,- Kč 
 
Rozdíl v hospodaření:  0 
 
Hana  Malásková 
vedoucí projektu 
Mob.: 736 487 942 
hana.malaskova@biliculum.cz  
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Přehled činnosti  občanského sdružení Biliculum  
v roce 2007 

 
• Činnost  sdružení se v roce 2006 díky velmi malým dotacím soustředila 

především na zajištění potřebných finančních zdrojů k pokrytí 
současných dvou projektů, a to Dětského denního stacionáře a 
projektu Stonožka.  

           Přesto se nám podařilo přijmout do Dětského denního stacionáře    
           patnácté dítě při zachování současné kvality poskytovaných sociálních 
           služeb . 

• Pro širokou veřejnost, rodinné příslušníky a další partnerské organizace 
byl pořádán již třetí ročník dne otevřených dveří. Při této příležitosti 
navštívili stacionář i klienti ÚSP Klentnice. 

•  

 
• Byla pořádána první aukce, na které byly draženy obrázky dětí ze 

stacionáře, archivní vína, umělecké předměty, knihy. Výtěžek akce 
nám přinesl 123 000,- Kč. 

 
• I nadále jsme se mohli těšit již ze čtvrtého ročníku Dne Květů, který ve 

spolupráci s námi pořádalo Květinářství U Rosničky a Květinářství U 
Žabáka. Partnerem akce bylo město Mikulov. Výtěžek akce nám přinesl 
32 000,- Kč. 
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• Již potřetí pro nás pořádala Taneční skupina E. M. Dancers Břeclav, pod 
vedením Evy Blažkové,  benefiční vystoupení pod názvem Děti dětem. 
Tato skupina pracuje pod Centrem volného času Duhovka v Břeclavi a 
letos si pro nás připravili zábavnou taneční show s názvem ,“Pohádkový 
filmový trhák“. Novinkou tohoto vystoupení byla i účast taneční skupiny 
Top Dancers z Mikulova pod vedením Kristýny Michnové, jejíž zázemí je 
v Dětském domu mládeže v Mikulově.  

 

 
 
Externí spolupracovníci a konzultanti.  
 
Břeclav dětská neurologie  -  Mudr.Kovářová 
SPC Ibsenova, Brno   -  Mgr. Kulíšková, Mgr. Doležalová,  
SPC Sekaninova, Brno   -  PhDr. Procházka,  
SPC Kociánka, Brno   -  Mgr. Valecká  
SPC Štolcova, Brno   -  Mgr. Žampachová, Mgr. Polenský Martin 
Piafa Vyškov   -  Jana Podrapská 
Speciální škola Mikulov   -  Mgr. E. Divoká 
FILIA Brno     -  PhDr. Jiřina Lacinová 
Diakonie ČCE    -  středisko v Myslibořicích – Bc. Petr Haška 
NARNIE Morkůvky    -  Petr Hejl, Dis, Mgr. Jiří Svoboda 
Hamzoa dětská léčebna, rehab.lékař - MUDr. Frantalová 
Ranná péče pro zrakově postižené - p.Nikodýmová, 
Lékárna u Lva    - RNDr. Marie Vyhnalíková 
 
 
 



 17

Partneři a spolupracující organizace. 
 

Speciální škola Mikulov, Nadace Duhová energie, Jihomoravský kraj, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko, 
Město Mikulov, Město Podivín, Město Břeclav, Město Lanžhot, Město Velké 
Bílovice, Město Valtice, Obec Novosedly, Obec Pavlov,  Jihomoravská 
plynárenská a.s., FOSFA a.s. Břeclav, Moraviapress a.s., Jihomoravská 
energetika a.s., Firma Zebr Milovice, Firma Antech, Firma Altronic, , Firma 
Bricol, Víno Marcinčák, Vinařství Kovacs, Vinařství Šilinek, Nadace Naše dítě, 
Nadace Divoké husy,Nadace České spořitelny, Úřad práce Břeclav, Klinmam 
Bavory, Rotary Valtice – Břeclav, Tesco Stores ČR, a.s.,  
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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. 
 
Významní dárci a sponzoři 
 
FOSFA a.s. Břeclav, Rotary klub Valtice, PEMAG s.r.o. Mikulov,  Firma Altronic  
Ronja s.r.o. zastoupená Mgr. Karlem Hudcem   Kč, STKO, spol. s r.o. Mikulov, 
hotel Pavlov, Firma Mutina Zdeněk, Jihomoravská plynárenská a.s., ANTECH 
s.r.o. Břeclav, Vinařství Ing. Miroslav Kovacs, Obec Novosedly, Město Břeclav, 
Město Valtice, čerpací stanice MALINKA  Rakvice,  Duhovka Břeclav, SETRA 
s.r.o., Šultés – VOZ, DS Brno s.r.o.,Květinářství U Žabáka, Květinářství U Rosničky, 
Šilinek Jiří, Firma Zebr,  TESCO STORES ČR, a.s., Firma Bricol, Jen Koráb, Ilias 
Georgi, Ing. Jan Hajda, RNDr. Vyhnalíková Marie,  BORS Břeclav a.s., Česká 
spořitelna a.s. Břeclav, paní Láníková z Bulhar, paní Stoyová, paní Ferstlová 
Anna, pan Prajka Jaroslav, KALÁB stavební spol., paní nováková, pan 
Zemánek Mikulov, Veletrhy Brno, MOSS plus s.r.o. Hustopeče, Mikrosvín 
Mikulov, Gebauer a Griller Kabeltechnik Mikulov, Jezdecký klub Mikulov, DK 
STUDIO, s.r.o., INTERNET CZ a.s.,  NetSERV Mikulov, Televizní servis Radek Novák,  
 
Činnost sdružení dále podpořili 
 

manželé Blahovi, manželé Kužmovi, manželé Federselovi, manželé Trčálkovi, 
manžele Šilinkovi, rodina Fabouková, firma FRAVLA, spol. s r.o s.r.o Durch ,   
paní Božena Sedláková Hrušovany n.Jevišovkou, Hotelová škola Mikulov, paní 
Babičová, pan Poledna,   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, 
květinářství U Václava Jindřichův Hradec, kadeřnický salon DIBO Mikulov, 
svatební salon Madora a kulturní středisko Mikulov,  , manželé Novákovi 
Lanžhot, firma INTERNET CZ a.s., V+V lahůdky Výhoda, Cukrářská výroba 
Větrník Mikulov, Frigoprima s.r.o., firma p. Řezáče, firma Josef Kmenta 
z Mikulova, agentura Zvuk Břeclav, CVČ Duhovka, DDM Mikulov, Otis 
s.r.o.,Moz Břeckav 
 
 
Další spolupracující subjekty 
  
Pověřené obce - Mikulov, Pohořelice, Hustopeče, Břeclav, Mikroregiony – 
Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko, Čistá Jihlava, Hustopečsko, Kloboucko, 
Lednicko-valtický areál, Region Podluží, TEDOS Mikulov s.r.o., Muzeum Mikulov, 
SOU Mikulov, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha, PRÁH Brno -  
Tuřany, AMA Praha, KDU – ČSL, ČSSD, ODS 
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Média :   
 
Rovnost, Nový život, Břeclavsko, Moravský Jih, Hlas Pálavy, místní zpravodaje 
měst a obcí v regionu,  Český rozhlas, Kabelová TV Lanžhot 
 
Finanční zpráva  organizace  
 
Náklady 
 

Kč 

Spotřeba materiálu, nákup DHIM 376 000 
Spotřeba energie 183 000 
Opravy a udržování 62 000 
Cestovné 183 000 
Náklady na reprezentaci 1 000 
Canisterapie 3 000 
Hipoterapie 58 000 
Služby 303 000 
Osobní náklady   2 355 000 
Ostatní daně a poplatky 1 000 
Jiné ostatní náklady 241 000 
Celkem 3 765 000 

 
Výnosy 
 

Kč 

Tržby z prodeje služeb 541 000 
Nadace, sbírky 96 000 
Dary 874 000 
Jiné ostatní výnosy 25 000 
Provozní dotace-Jihomoravský Kraj 230 000 
MPSV ČR 1 980 000 
Úřad Práce 231 000 
Města, obce 56 000 
Celkem 4 033 000 

 

Výsledek -  zisk 269 000,- Kč 
 
Investice 0,- Kč 

 
Finanční zdroje potřebné pro zajištění 

všech akcí BILICULUM v roce 2007  
 

3 765 000,- Kč 
 

 


