
Vážení a milí dárci, sponzoři a partneři, 

s radostí bych Vám představila naši společnost na podporu dětí s poruchou autistického spektra.Už 

několik let podporujeme děti s PAS. V nedávné době jsme udělali rekonstrukci statku Modrého 

jednorožce, kde je naše zázemí a sídllo. Pěstujeme společně zeleninu, bylinky, květiny a celkově se 

snažíme o návrat dětí k přírodě. Vybudovali jsme lipovou alej, kde je naučná hipo stezka. 

V průběhu roku 2020 jsme realizovali akce věnované dětem s PAS, které jste vy osobně podpořili. 

Krátkou rekapitulací tyto projekty/akce připomenu: 

 Akce Špindl – místo plánovaného pobytu u moře se nám naskytla možnost navštívit 

Špindlerův Mlýn a byla to výborná volba. Rodiny byli z celé České republiky. o lůnpř írody. 

 Terapeutický kemp – tábor v kombinaci s hipoterapií, arteterapií a dramaterapií. 

 Farmářský kroužek – děti s PAS a jejich sourozenci se učí jak to chodí na statku. 

 Mazlení s koníkem – ročně proběhne přes 400 hodin terapie na sedmi terapeutických 

koních. 

 Statek Modrého jednorožce – máme stále mnoho práce. Vybudovali jsme kurník pro 

slepičky hedvábničky, lipovou alej, domeček pro králíky, sad ze starých odrůd stromů a zahrádky. 

 Podpora jednotlivcům – a to formou koupě zdravotních, komunikačních pomůcek a 

celoročnímu hrazení nákladů na léčení pod lékařským dohledem. 

 Mikulášská nadílka – po naučném farmářském kroužku přišlo velké překvapení – čert, 

Mikuláš a anděl, všechny děti byli moc hodné a dostaly krásné balíčky. 

Bohatou dokumentaci  najdete  na našich stránkách a facebooku: www. forhelp.cz., kde  je možnost  

uveřejnit Vaše loga. 

V závěru tohoto průvodního dopisu, který jen pár slovy vystihl naši práci, bych Vám s velkou 

vděčností a pokorou poděkovala, že dokážete myslet na druhé a pomáhat. 

Děkujeme. 

 

S úctou a přáním dobrého zdraví všem                          Miroslava Biegunová 



1 x příslušnému fin. orgánu
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747 66(v haléřích)

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

ke dni 31.12.2020

Účetní jednotka doručí:

04138350

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkemA. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 133 317,81 190 561,42
7Zásoby celkemB. I.
8Pohledávky celkem 11 098,89 4 961,01B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 111 504,92 179 300,41B. III.
10Jiná aktiva celkem 10 714,00 6 300,00B. IV.

Součet A. až B.Aktiva celkem 11 133 317,81 190 561,42

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 102 371,81 163 875,42

13Jmění celkem 47 290,00 40 000,00A. I.
14Výsledek hospodaření celkem 55 081,81 123 875,42A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 30 946,00 26 686,00
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkemB. II.
18Krátkodobé závazky celkem 21 588,00 10 700,00B. III.
19Jiná pasiva celkem 9 358,00 15 986,00B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 133 317,81 190 561,42

Činnosti organizací na ochranu a 
zlepšení postavení speciálních skupin

z.s.
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 06.04.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou


