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Obecně prospěšná společnost
Domov Ráček o.p.s.,
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem
v Praze v oddíle O, vložka 312, IČ 27 11 50 71, se sídlem v Rakovníku,
předkládá
v souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., ve smyslu zásad
Standardů kvality sociálních služeb ministerstva práce a sociálních věcí
Výroční zprávu za rok 2004.
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23 Výrok auditora k roční účetní závěrce Domova Ráček o.p.s. za rok 2004.
24 Rozpočet Domova Ráček o.p.s. na rok 2005.
25 Usnesení ze zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s. 08.04.2005.
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Příloha : Informace o Domovu Ráček v němčině, angličtině a španělštině.
Výroční zpráva byla předložena
ředitelkou Domova Ráček o.p.s. paní Ilonou Hruškovou.
Výroční zpráva byla schválena
správní radou Domova Ráček o.p.s. ve složení :
JUDr.Josef J.Veselý, předseda správní rady,
PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D., členka správní rady,
Mgr. Lenka Niezgodová, členka správní rady.
Kontakty
Domov Ráček o.p.s. 313-519-920
Ilona Hrušková 777-727-355, 723-204-619, ilonahruskova@seznam.cz
JUDr.Josef J.Veselý 224-910-364, hclpraha@volny.cz
Bankovní spojení 0543511309/0800
Informace : www.racek.wz.cz

Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2005

Auditorský výrok byl vyjádřen dne 23.03.2005.
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Úvodem
k první výroční zprávě obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s.
Domov Ráček vznikl před sedmi lety jako zařízení Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým ČR (SPMP ČR). Formálně byl zřízen Okresním výborem SPMP
v Rakovníku v souladu se Stanovami SPMP ČR z roku 1994, podle kterých také získal
plnou právní subjektivitu. Změnou těchto Stanov v roce 2003 však byla právní
subjektivita zpochybněna a navíc přenosem kompetencí dotačního řízení v roce 2004
z centra (tj. z ministerstev) na kraje byl tento stav téměř likvidační. To ale platilo pro
všechna podobná zařízení a uvědomoval si to i vrcholný orgán SPMP ČR, kterým je
Republikový výbor, když se v září 2003 na poradě ředitelů a později na svém
předsednictvu touto otázkou zabýval. V listopadu 2003 jeho místopředseda, který je
současně i předsedou komise pro zařízení, publikoval myšlenku, citujeme: „pro řešení
právní subjektivity zařízení se jeví jako nejvhodnější zřízení obecně prospěšných
společností“. Předsednictvo Republikového výboru k tomu vydalo úkol: „vypracovat
návrh jednotného postupu založení o.p.s.“ Bohužel, nic z toho nebylo dořešeno.
Uspokojení přinesla informace, že se snad připravuje nový zákon o neziskových
organizacích, který situaci vyřeší a vše bude v budoucnu jinak. Problém se tak
(promiňte ten výraz) „zametl po koberec“.
Vzhledem k tomu, že život šel dál a čekat na nový zákon pod hrozbou ztráty
dotací a tím i možné likvidace provozu Domova Ráček bylo riskantní, rozhodli se
skuteční zřizovatelé Domova SPMP Ráček založit „obecně prospěšnou společnost“,
nezávislou na orgánech SPMP ČR tzn. jak na Okresním výboru, na Krajském výboru,
na Republikovém výboru tak na jeho komisích i na sekretariátu (kterému navíc Domov
Ráček SPMP odváděl finanční příspěvek). V lednu 2004 získal Domov Ráček novou
právní formu, byl zapsán do rejstříku Městského soudu v Praze a stal se samostatnou
právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. O správnosti tohoto kroku nás
přesvědčilo nejen to, že se zjednodušilo schvalování ekonomických a právních aktů,
ale zlepšila se i průhlednost Domova Ráček pro orgány státní správy i pro dárce.
Závěrem je třeba říci, že přechod mezi oběma právními formami se uskutečňuje
postupně a bude dokončen v letošním roce (doplňujeme podle auditora : rozumí se
přechod činností v roce 2005) bez újmy na kvalitu služeb uživatelům ve smyslu
Standardů, vydaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Domov SPMP Ráček IČ
67675565 v roce 2005 realizaci svých projektů včetně jejich financování dokončí a
Domov Ráček o.p.s. IČ 27115071 realizaci projektů již zahájil v roce 2004. Proto
v této výroční zprávě naleznete dvě zprávy o jeho hospodaření. Poslání Domova
Ráček se v žádném případě nemění.
JUDr. Josef J.Veselý a Ilona Hrušková

Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2005
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Statut
obecně prospěšné společnosti
"Domov Ráček o.p.s. "
Preambule
Domov Ráček o.p.s. je samostatnou právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Byl založen podle § 4 zákona číslo 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech.
Posláním Domova Ráček o.p.s. je poskytování sociálních služeb osobám s handicapem a
pomoc jejich rodinám, opatrovníkům či asistentům. Statut Domova Ráček o.p.s. plně
respektuje Standardy kvality sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a
navazuje na statut zařízení Domova SPMP Ráček, IČ 67 67 55 65.
Článek I
Zakladatelé, název a sídlo společnosti
1. Zakladateli společnosti jsou:
JUDr. Josef Veselý, trvalý pobyt: Plavecká 4/404, 128 00 Praha 2,
Ilona Hrušková, trvalý pobyt: Průběžná 1864, 269 01 Rakovník .
2.
3.
4.
5.

Název společnosti zní: Domov Ráček o.p.s.
Sídlo společnosti je Na Sekyře 1765, 269 01 Rakovník.
Společnost má IČ : 27 11 50 71.
Společnost byla založena na dobu neurčitou.
Článek II
Služby poskytované společností

1. Společnost byla založena za účelem poskytování těchto obecně prospěšných služeb:
a) denní pobyt s rehabilitačním a vzdělávacím programem pro osoby s mentálním či
tělesným handicapem, nebo s kombinovanými vadami,
b) chráněné bydlení s částečnou asistenční službou a výukou k samostatnosti,
c) provoz chráněné dílny,
d) rehabilitační pobyty,
e) kulturní, sportovní a společenské akce pro osoby s mentálním či tělesným handicapem
nebo s kombinovanými vadami a jejich sourozence, rodiče či asistenty,
f) pomoc rodinám uživatelů služeb v tíživé situaci (stanice pomoci),
g) poradenská a zprostředkovatelská činnost pro osoby s handicapem a jejich rodiče či
asistenty, v případě potřeby přímé zastupování uživatelů,
h) osvětová, vzdělávací a publikační činnost v oblasti sociální a zdravotnické.
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Článek III
Podmínky pro poskytování obecně prospěšných služeb
1. Služby společnosti jsou poskytovány osobám s mentálním nebo tělesným handicapem,
jejich rodinným příslušníkům a osobám, které se podílejí na péči o handicapované.
2. O poskytnutí služby společnosti si musí uchazeč požádat písemně (osobně nebo
prostřednictvím opatrovníka). Žadatelem může být i státní, krajská nebo obecní organizace.
3. O poskytnutí služby je s uchazečem uzavřena písemná dohoda, zpravidla na dobu určitou.
V dohodě uchazeč mimo jiné souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů společnosti.
4. Před poskytnutím služeb uvedených v čl. II písmeno a) až d) má společnost právo žádat od
uchazeče o poskytnutí služby vyjádření jeho ošetřujícího lékaře.
5. Úhrada obecně prospěšných služeb společnosti je zajišťována prioritně z dotací, grantů a
darů. Správní rada je oprávněna rozhodnout, které ze služeb společnosti budou
poskytovány za úplatu. Při svém rozhodování je povinna vzít v úvahu, v jakém rozsahu lze
zajistit poskytování konkrétní služby z dotací, grantů a darů . Ceny se stanoví pro
jednotlivé druhy služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady
spojené s poskytováním těchto služeb.
6. Účelem poskytování služeb není vytváření zisku.
7. Správní rada může rozhodnout po předchozím souhlasu zakladatelů o změně
poskytovaných služeb. O rozšíření okruhu poskytovaných služeb o nové služby rozhodne
za předpokladu, že o poskytování takových služeb projeví veřejnost zjevný zájem.

Článek IV
Správa a řízení společnosti
1. Orgány společnosti jsou:
a) správní rada,
b) ředitel.
Článek V
Správní rada
1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti.
2. Správní rada má tři (3) členy jmenované zakladateli.
3. Funkční období člena správní rady je tříleté. Člen správní rady může být jmenován do
funkce po dvě funkční období po sobě následující. Neprovádí se každoroční obměna
třetiny správní rady.
4. Základním úkolem správní rady je dohlížet na zachování účelů, k němuž byla společnost
zřízena.
5. Členové správní rady nemají nárok na odměnu za výkon své funkce.
Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2005
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6. Členové správní rady ze svého středu volí předsedu. Předseda správní rady svolává a řídí
zasedání správní rady. Předseda může pověřit jiného člena správní rady, aby jej zastoupil
v řízení správní rady.
7. Předseda svolává správní radu nejméně dvakrát do roka po dohodě s ředitelem
společnosti.
8. Správní rada je usnášeníschopná a rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou svých členů,
nestanoví-li zakládací smlouva společnosti jinak. Při hlasování mají členové správní rady
rovná hlasovací práva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
9. Rozhodnutí správní rady nabývají platnosti podpisem zápisu nebo usnesení správní rady
jejím předsedou nebo jím pověřeným členem. Pokud správní rada přijímá rozhodnutí
mimo zasedání, činí tak písemně a takové rozhodnutí musí být opatřeno podpisy všech
členů správní rady.
10. Jménem společnosti jedná navenek předseda správní rady samostatně nebo dva členové
správní rady společně. Podpisování provádí tak, že podepisující připojí svůj podpis
k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti.
Článek VI
Ředitel
1. Ředitel je vedoucí pracovník společnosti, odpovědný z výkonu své funkce správní radě;
odpovídá za běžný chod společnosti. K tomu je oprávněn vydat organizační a provozní
řád.
2. Ředitel nemůže být členem správní rady, je však oprávněn účastnit se jednání správní
rady, aniž by se podílel na jejich rozhodování.
3. Ředitel předkládá správní radě návrh rozpočtu, roční účetní závěrku a výroční zprávu.
4. Ředitel může jednat jménem společnosti navenek na základě plné moci udělené správní
radou.
Článek VII
Zakladatelé
1. Zakladatelé
a) jmenují a odvolávají členy správní rady společnosti,
b) v případě zrušení společnosti rozhodnutím správní rady, udělují souhlas ke zrušení
společnosti,
c) mohou rozhodnout o rozšíření správní rady,
d) udělují souhlas ke změnám služeb zajišťovaných společností.
2. Zakladatelé jsou povinni odvolat člena správní rady, pokud tento člen přestane
splňovat podmínky pro členství ve správní radě stanovené zákonem nebo opakovaně
nebo závažným způsobem porušuje zakládací smlouvu nebo statut společnosti.
3. Zakladatelé nemají nárok na odměnu za výkon svých povinností.
Článek VIII

Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2005
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Doplňkové činnosti
1. Společnost zajišťuje vedle základních služeb uvedených v čl. II jako doplňkové činnosti:
a) výrobu pletených a háčkovaných výrobků, řemeslné zpracování textilií
b) výrobu porcelánových a keramických výrobků (kromě pro stavebnictví)
c) výrobu dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
d) specializovaný maloobchod.
Článek IX
Výroční zpráva
1. První výroční zprávu o činnosti a hospodaření v souladu se zákonem zveřejní společnost
nejpozději do 18 měsíců od zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností a poté
vždy do 30. června následujícího roku po hodnoceném kalendářním roce.
2. Výroční zpráva společnosti bude veřejnosti k disposici v sídle společnosti.
Článek X
Zrušení společnosti
1. Rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti vyžaduje jednomyslný souhlas všech
členů správní rady a souhlas zakladatelů v souladu se zákonem.
2. Následná rozhodnutí vyplývající z takové situace přijímá správní rada prostou většinou,
včetně jmenování likvidátora.
3. Likvidační zůstatek bude převeden na jinou obecně prospěšnou společnost podle
rozhodnutí správní rady.

Článek XI
Statut byl schválen na zasedání správní rady.
22.července 2004
Mgr. Lenka Niezgodová

PhDr.Jarmila Divišová, Ph.D.

Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2005
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Usnesení
ze zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s.,
konané dne 22. července 2004.
1. Správní rada bere na vědomí :
1.1.

1.2.
1.3.

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. prosince 2003 o zřízení Domova
Ráček o.p.s. sídlem Na Sekyře 1765, 269 01 Rakovník a jeho zapsání do
Rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze
oddíl O, vložka 312 ze dne 13.ledna 2004.
Přidělení identifikačního čísla 27 11 50 71.
Zřízení běžného účtu u České spořitelny a.s. číslo 0543511309/0800.

2. Správní rada zvolila na svém prvním zasedání ve smyslu § 11 Zákona číslo
248/1995 Sb. za předsedu pana JUDr. Josefa Veselého rodné číslo 411224/031, bytem
Praha 2, Plavecká 4/404.
3. Správní rada jmenovala ve smyslu § 13 Zákona č.248/1995 Sb. ředitelkou
Domova Ráček o.p.s. paní Ilonu Hruškovou, rodné číslo 625228/1574, bytem 269 01
Rakovník, Průběžná 1864 na dobu neurčitou.
4. Správní rada zplnomocnila ve smyslu §14, odstavce 3, Zákona č. 248/1995
Sb.
ředitelku paní Ilonu Hruškovou k jednání a podepisování se za Domov Ráček o.p.s. ve
věcech personálních, ekonomických a organizačních vyjma těch, které podle § 13
téhož zákona patří do výhradní působnosti správní rady.
5. Správní rada v souladu s §13, článkem 1, Zákona č.248/1995 Sb. schvaluje
Statut Domova Ráček o.p.s., který plně respektuje Standardy kvality sociálních služeb
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR rozpracované do konkrétních podmínek a
navazuje na Statut bývalého zařízení Domova SPMP „Ráček“ IČO 67 67 55 65.
Číslo jednací 02/2004
V Rakovníku dne 22.07.2004
Mgr. Lenka Niezgodová

PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D.

JUDr. Josef Veselý

Plnou moc přijímám :
Ilona Hrušková

Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2005
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Přehled činností
vykonávaných v kalendářním roce 2004.
Pro plnění poskytování obecně prospěšných služeb má Domov Ráček o.p.s.
čtyři vzájemně propojená pracoviště :
•

stacionář, který poskytuje denní pobyt s rehabilitačním a vzdělávacím programem
pro osoby s mentálním či tělesným handicapem, nebo s kombinovanými vadami,
• chráněnou dílnu určenou pro pracovní rehabilitaci uživatelů služeb,
• bytovou jednotku pro chráněné bydlení s částečnou asistenční službou a výukou
k samostatnosti,
• zahradní sportoviště.
Stacionář s celodenním provozem
Domov Ráček je nestátní, neziskové humanitární zařízení, s plnou právní
subjektivitou, které již sedm let pečuje o handicapované osoby z města Rakovníka a
jeho okolí. Domov založilo občanské Sdružení pro pomoc mentálně postiženým,
které působí v České republice od roku 1969.
Domov Ráček je umístněn v hezkém objektu jeslí uprostřed Rakovníka a
díky pochopení Městského úřadu hradí roční symbolický nájem ve výši jedné
koruny české. Domov Ráček pomáhá dvaceti dospělým „dětem“ prožít
plnohodnotný život; zajišťuje pro ně denní pobyt v dobrém kolektivu, práci
v chráněné dílně, podle možnosti i výchovu a vzdělávání, pro některé také bydlení
v chráněném bytě s částečnou asistenční službou. Denně je připravován bohatý
rehabilitační program s různými druhy terapie. Domov také pořádá rehabilitační
pobyty, výlety, vodácké tábory, kulturní přehlídky a výstavy, divadelní festival
„D*Ráček“ a filmové festivaly nejen pro handicapované, ale v rámci integrace i pro
širokou veřejnost a pro spolupracující humanitární organizace. Domov sám získal
řadu cen jak v regionálních kulturních soutěžích, tak v celostátním „Videofestivalu“
a na sportovní olympiádě „PROBO-OPEN-HANDICAP“. Za vybudování tohoto
domova a realizaci projektů pro handicapované byla jeho ředitelce, paní Iloně
Hruškové, udělena novináři Západočeského regionu výroční cena za občanskou
statečnost v roce 1999.
Jedinými placenými pracovnicemi s odborným vzděláním jsou v Domově
Ráček ředitelka a vedoucí vychovatelka paní Jana Kresslová, která si nyní studiem
při zaměstnání odborné vzdělání zvyšuje. Pomocnými silami jsou pracovnice,
hrazené Úřadem práce. Domov Ráček si za dobu svého trvání vybudoval v regionu i
mimo něj uznávané postavení a tak má dostatek nadšených dobrovolníků i
praktikantů ze škol, kteří se rádi a bezplatně do činnosti zapojují.
Úspěchy domova jsou často publikovány ve sdělovacích prostředcích a
pomáhají tak získávat dary od sponzorů a granty od nadací, i státní dotace, bez
Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2005
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kterých by neměl dostatek finančních prostředků na provoz a svoji bohatou činnost.
A ještě noticka : pojmenování „Ráček“ a svoje logo odvodil domov z názvu města
Rakovníka a z jeho znaku.
Statutárním orgánem Domova Ráček je Správní rada, která dbá na to, aby se
kvalita služeb řídila Standardy, vydanými Ministerstvem práce a sociálních věcí, které
jsou důsledně rozpracovány do vlastních podmínek.
Domov Ráček úzce spolupracuje s ostatními nestátními neziskovými
organizacemi jakým je například Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, zejména
jeho speciálními domovy. Patronát nad Domovem Ráček převzalo občanské sdružení
HANDICAP LYCEUM Praha.
Chráněná dílna
Chráněná dílna Domova Ráček je umístěna přímo ve stacionáři. Je dobře
vybavena pomůckami pro košíkářské práce, keramiku (včetně vypalovací pece a
elektrického hrnčířského kruhu), tkalcovským stavem, šicími stoji, dále výtvarnými
pomůckami a drobným nářadím. V dílně pracují v rámci rehabilitačního programu
uživatelé služeb.
Výrobky chráněné dílny Domov Ráček nabízí k prodeji při různých příležitostech.
K tomu má potřebná živnostenská oprávnění a tržby jsou uváděny v daňovém
přiznání. V roce 2004 to byl například předvánoční prodej v budově Krajského úřadu
Středočeského kraje v Praze, prodej na hradě Křivoklátě, při trzích Lužné, Janově či ve
spolupráci s Městskou knihovnou na Vánočním rybím trhu V Brance. Dlužno říci, že
náklady jsou v rovnováze s tržbami a nepřinášejí výrazný zisk. Příležitostně jsou
v chráněné dílně prováděny i práce na zakázku jako například třídění výlisků
z umělých hmot apod. V tomto případě část výdělku dostávají uživatelé služeb jako
odměnu.
Chráněná dílna má velký význam jak pro pracovní terapii uživatelů služeb tak pro
uspokojení z výrobků a radost z výtvarných děl, které jsou veřejnosti představovány na
různých výstavách. V roce 2004 byly například uskutečněny vernisáže obrazů
v Kulturním centru v Rakovníku, ve vinárně U svaté Anežky v Praze a je
připravována vernisáž obrazů v Rabasově galerii v Rakovníku.
Součástí pracovní terapie a přípravy uživatelů na trh práce jsou však i pomocné
práce na zahradě, při úklidu a přípravě stravy a také pomoc při prodeji výrobků.
Během minulých dvou let odešli do praktického života tři uživatelé služeb : jedna
dívka, která nyní pracuje jako prodavačka, jeden chlapec, který je zaměstnán jako
pomocník v technických službách města a další pracuje v jedné nestátní neziskové
organizaci.
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Chráněný byt s částečnou asistencí
Díky pochopení zastupitelů a starosty Města Rakovníku, získal Domov Ráček
v roce 2002 bytovou jednotku, aby mohl rozšířit služby svým uživatelům o chráněné
bydlení s částečnou asistencí. Nejen to, v případě naléhavé potřeby byt slouží také jako
krátkodobá „stanice pomoci“ pro ostatní uživatele služeb, když o to jejich rodiče
požádají. Vedoucím chráněného bytu je paní Jana Kresslová, vedoucí vychovatelka
Domova Ráček.
Byt nyní obývá trojice uživatelů služeb Domova Ráček - chlapec, bývalý klient
Ústavu sociální péče (nyní sirotek), a dvě dívky, z toho jedna je bývalou klientkou
Jedličkova ústavu v Praze. Mají možnost přijímat návštěvy, volně odcházet a
přicházet domů. Pochopitelně s vědomím vedení Domova Ráček.
Nájemné (a také služby, plyn, elektřina, vodné atp.) si plně hradí uživatelé bytu
ze svých důchodů. Telefon a údržba bytu (například malování) jdou na náklady
Domova Ráček. Za pomoci sponzorů (zejména Nadace Eurotel) byl byt vybaven
televizorem, videem, dále (od firmy Micronix s.r.o.) automatickou pračkou. Nadace
firmy SIEMENS poskytla grant na investici, kterou je plynové topení. Nábytek byl
částečně pořízen též za přispění některých rodičů.
Asistence uživatelům chráněného bytu (tj. společný nákup a příprava stravy,
pomoc při úklidu apod.) však může existovat jen za předpokladu dobré spolupráce
s Úřadem práce v Rakovníku, který Domovu Ráček poskytuje pracovní síly. Ideálním
stavem by ale bylo, kdyby Domov Ráček získal finanční prostředky pro třetí stálou
pracovnici s potřebným vzděláním.
Zahradní sportoviště.
Domov Ráček využívá zahradu u svého stacionáře jako letní sportoviště. Vedle
možnosti míčových her je využívána zejména pevně zabudovaná dráha pro zahradní
golf, která byla (obdobně jako další sportovní výstroj) pořízena z grantu Nadace
Eurotel. V zahradním domku je uložena další výstroj (horská kola, rafty, pádla a vesty)
pro sportovní rehabilitaci.
Některé druhy rehabilitace, například cvičení na balonech, jízda na cyklistickém
trenažéru (koupeného opět sponzorem), se však mohou provádět celoročně uvnitř
stacionáře, ve sportovním koutku. K disposici je i speciální stůl pro pravidelné masáže
externí masérkou a prostor pro relaxaci tibetskými miskami s odbornou terapeutkou.

V rámci integrace jsou pořádány na zahradě sportovní soutěže, například
OLIVIA CUP v garden golfu (pojmenovaný podle kamarádky Domova Ráček, české
juniorské přebornice Olivie Prokopové, která se turnajů vždy zúčastňuje). Probíhají
zde také přípravy na olympiádu PROBO OPEN HANDICAP v atletice, která se
Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2005
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uskutečňuje při rehabilitačních pobytech. Pochopitelně jsou využívány i možnosti
sportování ve městě mezi populací bez handicapu například v posilovně, plaveckém
bazénu, na Tyršově koupališti či v herně bowlingu. Sportovní rehabilitace byla také
tématem mnoha snímků, které jsou natáčeny vlastní kamerou (také darovanou
sponzorem).
Projekty Domova Ráček.
Domov Ráček se každoročně zapojuje svými projekty do celorepublikové
kampaně
„30 dní pro neziskový sektor“ vyhlašované Informačním centrem
neziskových organizací, a také do různých mezinárodních kampaní jakým byl
například „Mezinárodní rok dobrovolníků 2001“ nebo „Evropský rok osob se
zdravotním postižením 2003“.
Celoroční projekty Domova Ráček jsou vždy tematicky zaměřeny a podle toho
dostávají svůj název. Například celoroční projekt roku 2005, který je rokem sedmého
výročí založení Domova Ráček, má název „Sedm divů našeho světa“ a obsahuje řadu
jednotlivých akcí, které jsou uvedeny v plánu. Rok 2004 byl rokem „Obratníku
Ráčka“, 2003 byl rokem „Souhvězdí Ráčka“, v letech 2002 a 2001 to byl projekt
zaměřený na pomoc maminkám s názvem „Studánka“, rok 2000 byl rokem prvního
Videofestivalu, odstartovaného v Rakovníku a také „Zlatých úhořů“. Konečně v roce
1999 bylo hlavním projektem koncertní turné k 30. výročí SPMP „V dobrém jsme se
sešli“ a druhý „Šmoulí branný den“. Na své akce zve Domov Ráček i kamarády ze
speciálních domovů SPMP z Prahy a Středočeského kraje i ostatních humanitárních
organizací.
Protože při akcích nikdy nechybí kamera, tak bohatou a rozmanitou činnost si
uživatelé služeb, jejich rodiče a přátelé i sponzoři každoročně mohou připomenout
veřejnou projekcí snímků s názvem „Hledání neztraceného času“ nebo „Albertky“.
Domov Ráček vede pečlivě svoji kroniku ve které má vedle fotografií řadu výstřižků
z tisku. Několikrát byl Domov Ráček uveden ve vysílání České televize a televize
NOVA (o kabelové televizi nemluvě). O projektech se mohou zájemci dočíst i na
webových stránkách www.racek.wz.cz.
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Vyhodnocení projektu roku 2004 „Obratník Ráčka“
7.2.2004 Moravské kolo Videofestivalu "S vámi nás baví svět" v Třebíči.
Moravského kola Videofestivalu v Třebíči jsme se zúčastnili společně s Bocmany
z Prahy jako diváci. Pro Videofestival jsme připravili doprovodný program "Tři věže".
V Třebíči jsme plastelínou vytvořili kostel sv. Martina.
28.2. 2004 České kolo Videofestivalu "S vámi nás baví svět" v Praze. České kolo
Videofestivalu se konalo v Praze, ve Státním ústředním archivu. Soutěžili jsme s
videoklipem Ráčata a získali cenu diváků Křišťálový jehlan, ale také jednu ze tří
hlavních cen Stříbrného ALBERTA.Náš snímek byl zároveň nominován do
celostátního finále, které se uskuteční 1.května 2004 v Brně. V rámci doprovodného
programu jsme vytvořili Prašnou bránu.
22.3.2004 Matějská pouť v Praze. Tak jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili
Matějské pouti pro handicapované.Tentokrát to bylo již naposledy, protože na pouti
byl rekordní počet asi 20 tisíc účastníků, a tak budeme chodit na atrakce v Rakovníku.
24.3.2004 KLÍČ. Do Ráčku přijela natáčet Česká televize reportáž pro pořad
KLÍČ.Reportáž se vysílala 6.4.2004.
7.4.2004 "Chceme žít s vámi". Letos opět TV Nova uspořádala koncert Chceme žít s
vámi. Koncert se konal na Výstavišti v Průmyslovém paláci. Koncertu se společně s
námi zúčastnil i redaktor týdeníku RAPORT pan Honza Prokop. V RAPORTU pak
vyšla reportáž z této akce.
10.4.2004 Velikonoce na hradě Křivoklát. Na nádvoří hradu Křivoklát jsme
uspořádali prodejní výstavu výrobků.
15.4.2004 D*Ráček je kulturní přehlídka domovů, ústavů a škol, kterou jsme již
potřetí uspořádali v Klubu mládeže v Rakovníku. Přehlídky se letos zúčastnily děti ze
Speciální mateřské školy v Rakovníku, Pomocné školy při Speciálních školách v
Rakovníku, Pomocné školy při Speciálních školách v Novém Strašecí, děvčata z
Ústavu sociální péče z Jesenice, chlapci z Ústavu sociální péče z Liblína, uživatelé ze
Speciálního domova mládeže v Praze, Sedleci,děti z Praktické a zvláštní školy v
Jesenici. V rámci integrace se přehlídky zúčastnili také studenti Střední zemědělské
školy v Rakovníku, NEDROGU v Rakovníku, TS Lentilky, Profiffitnes Millenium. V
programu vystoupili samozřejmě také uživatelé služeb Domova Ráček a nechyběl ani
rodinný tým Gudrun a Šárka Humlovi se Soukromou hudební školou Dáši Pavlíčkové.
01.05.2004 Finále Videofestivalu "S vámi nás baví svět" v Brně. Finále
Videofestivalu se konalo v Moravské galerii v Brně.Z Brna jsme si přivezli Zlatého
Alberta za snímek Ráčata. Cenu nám předal pan Václav Postránecký a Pavel Nový.
Připravili jsme doprovodný program - malování kostela Petrov .
Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2005
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S kolem kolem Rakovníka
1.etapa Rakovník- Šanov-Pšovlky-Řeřichy
2.etapa Rakovník-Přílepy-Nouzov- Senomety
3.etapa Rakovník-Lašovice-Pustověty
4.etapa Rakovník-Belšanka-Nový Dům
5.etapa Rakovník-Oráčov-Jesenice
6.etapa Rakovník-Chrášťany-Lišany
7.etapa Rakovník- Olešná- Lišany
8.etapa Rakovník-Lužná-Merklovka

28 km
27km
30km
27km
46km
35 km
30km
27km

21.05.2004 Turnaj v minigolfu. Po dvou úspěšných turnajích v loňském roce jsme
uspořádali ve spolupráci s panem Prokopem další turnaj v minigolfu..Kategorie
chlapci: 1. Pavel Pospíšil, 2. Jakub Tupý, 3. Jan Majba. Kategorie dívky: 1.Renata
Palkosková, 2. Ludmila Poslanecká, 3.Regina Tichá
22.05. 2004 Dětský den s HYPERNOVOU. Na pozvání Hypernovy jsme se
zúčastnili soutěží a kulturního programu.
29.05.2004 Bazén Slaný. Společně se zdravotně postiženými z Čisté jsme jeli do
Slaného do bazénu.
02.06.2004 Diskotéka v rokli. Tuto akci uspořádal Ústav sociální péče Zvíkovec. V
rokli na Zvíkovci se soutěžilo, a nechyběla ani diskotéka Jirky Ladry.
02.06.2004 Namaluj své město, svoji vesnici.Ve Wintrově síni na radnici se konala
vernisáž výstavy a vyhlášení výsledků. Ve 4. kategorii dospělých jsme získali druhé
místo za obraz vytvořený kolektivem Domova Ráček plastelínovou technikou.
03.06.2004 Zahradní slavnost Na zahradě Domova Ráček jsme uspořádali zahradní
slavnost. Pozváni byli rodiče našich děti, ale i rodiče dětí ze Speciálních škol. Opékali
jsme vuřty a zazpívala nám děvčata ze Střední zemědělské školy.
11.06. 2004 Den s Majákem. Návštěva Tyršova koupaliště, kde Policie ČR připravila
napínavý i poučný program.
13.06.2004 Bowlingový turnaj v Cafexu. Naši uživatelé si na nedělním bowlingové
turnaji změřili sily se studenty gymnázia. Nejúspěšnější byl Jakub Tupý, který skončil
na druhém místě.
23.06.2004 Soutěžení se Speciální školou. Speciální školy v Rakovníku nás pozvali
na soutěžení, které uspořádali na Tyršově koupališti.
24.06. - 27.06.2004 Slapský stříbrný cejn. Vodácký rehabilitační pobyt jsme
tentokrát uspořádali v Častoboři u Slapské údolní nádrže. Rehabilitační program byl
zpracován s desetiměsíčním předstihem a tak mohl být nejen dobře propracován, ale i
dostatečně materiálně zajištěn. Denní řád byl přesně dodržován (budíček, rozcvička,
dopolední, odpolední a večerní program, večerka). Denní program byl po upřesnění
vždy vyvěšen na táborové nástěnce :
Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2005
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24.6. Nástup a vztyčení vlajek. Prohlídka tábořiště. Odemykání Vltavy na
Slapské údolní nádrži. Povídání a zpívání u ohýnku. Poznávání hvězdné oblohy.
25.6. Pátá (poslední) bojová hra ODYSSEA přes Slapskou přehradu. IV. ročník
sportovní olympiády PROBO-OPEN-HANDICAP. Grilování selete. Táborový oheň.
26.6. Pěší turistika do přírodní reservace ALBERTOVY SKÁLY. Plavba do
Žraločí zátoky. Diskotéka a opékání slaniny a vuřtů na ohni.
27.6. 10:00 Sejmutí vlajky, ukončení tábora, odjezd.
Program splnil cíle tělesné i psychické rehabilitace účastníků.
25.6.2004 Sportovní hry IV. ročník PROBO OPEN HANDICAP
Sportovní hry byly zahájeny 25.června 2004 hned ráno rozcvičkou v orosené
trávě a po včerejším „odemknutí řeky“ pokračovaly vodáckou hrou po stopách
ODYSSEA na raftech přes Slapskou přehradu do krásné Žraločí zátoky. Odpoledne
pak trojice závodníků včele s devítiletou Olivií přiběhla s pochodní a zapálila
„olympijský“ oheň. Jako v minulých letech, tak i letos se soutěžilo v trojboji (běhu na
60 metrů, hodu koulí a skoku do dálky z místa). Doplňkovým sportem byl tentokrát
golf. Slavnostní odpal v prvním golfovém turnaji s názvem OLIVIA CUP I.
uskutečnila Olivia Prokopová, vítězka zahraničních i českých turnajů, například
U.S.OPEN v kategorii junior, British OPEN v kategorii žen, CZECH Championchip
a dalších, které se konaly v letech 2001 až 2003. Rozhodčím turnaje byl novinář, její
trenér (a otec) Honza Prokop. Věcné ceny přijel vítězům předávat osobně
Ing.Procházka s manželkou a dcerou. Za dlouhodobé sponzorování obdržel od
vedoucích pobytu diplom a suvenýr. Vedle dětí si ceny odnesli i rodiče a také Olivia
(která dostala krásnou golfovou soupravu). Večer byli všichni pohoštěni grilovaným
selátkem. Hry byly zakončeny až další den dopolední túrou po naučné stezce do
Albertových skal nad Slapskou přehradou. Všichni se už těší na jubilejní pátý ročník
v červnu 2005, který je plánován do Polabí jako „Labský sumeček“
30.06. 2004 Zahradní slavnost s Radkem Na ukončení školního roku si Ráčci
pozvali nevidomého Radka Dvořáka, který doprovázel zahradní slavnost hrou na
varhany. Nechybělo opékání vuřtů a slaniny.
03.07.2004 Dětský den v Janově Honza Majba a Jakub Tupý nás a naše výrobky
prezentovali na dětském dnu v Janově.
05.08.-19.08.2004 Chorvatsko, Péťa, Kuba, Standa, Monika, Pavlík a Simonka si
užili s paní vychovatelkou Janou Kresslovou čtrnáct dní u moře v Chorvatsku.
17.09.2004 Turnaj v minigolfu. Výsledky: kategorie dívky: 1.místo Renata
Palkosková, 2.Regina Tichá, 3. Monika Hnízdilová. Kategorie chlapci: 1.místo Pavel
Pospíšil, 2.Jakub Tupý, 3. Honza Majba.
18.09.2004 Malování v Klubu v Jelení. Renatka, Péťa, Honza, Kuba, Lidka Monika a
Pavlík společně s paní ředitelkou Ilonou Hruškovou a paní vychovatelkou Zdenkou
Šnejdarovou jeli malovat velké obrazy do Prahy do Klubu v Jelení. Obrazy dostanou
staří lidé v domovech důchodců.
Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2005
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19.09.2004 Prodej v Lužné. Jana Kounovská a Jitka Liprtová prezentovaly naše
výrobky při posvícení v Lužné.
20.09.2004 Nachové plachty. V pondělí večer jsme se zúčastnili divadelního
představení Nachové plachty v Plzni.
26.09. 2004 Kino. V neděli odpoledne jsme se zúčastnili představení Schrek 2.
28.09.2004 Svatováclavské zamykání Papeže. Ráčci a vodáci z oddílů Bocmanů,
Hastrmánků, Světáků a Sumečků, přijeli na den sv.Václava do Dobříše „zamknout
vodu“ v rybníce zvaném „Papež“ a ukončit tím letošní vodáckou sezónu. Přítomny
byly též skautky z oddílů Vyder a Veverek, které nejen zapůjčily klubovnu na břehu
rybníka, ale ještě navařily čaj.
Před obřadem „zamykání“ si všichni poprvé zahráli novou vodáckou hru
nazvanou „KOLUMBUS“ (to protože minulá hra „ODYSSEA“ skončila letos ve
Žraločí zátoce na Slapech). Nová vodácká hra se připravovala ve spolupráci
s HANDICAP LYCEEEM od října minulého roku a byla součástí celoročního projektu
„Obratník Ráčka“. Našel se nejen nový námět, ale také vhodné místo a tak v úterý
28.září 2004 mohl vyplout na svoji první plavbu ze čtyř Kryštof Kolumbus:
jeho nastoupení „námořníci“ s čelenkami se jmény karavel „Santa Maria“,
„Niňa“ a „Pinta“ nejprve vztyčili českou a španělskou vlajku a po oslavné básni Jardy
Šutráka určili světové strany, aby vypluli na západ hledat zemi zaslíbenou. Na raftech
obeplouvali ostrov a zátoky velkého rybníka a nemohli tušit, že po vylodění na
neznámé pevnině budou přepadeni domorodci, kterými byla horda indiánů z Poděbrad
(oddíl Sumečků převlečených za indiány totiž ráno tajně přijel mikrobusem na
opačnou stranu rybníka a schoval se v rákosí). Po veselém spřátelení se s domorodci
došlo na výměnu dárků, rozpoznávání koření podle vůně a hledání brambor, jako před
mnoha stoletími. Pak se všichni vrátili do přístavu, kde jim ještě Šutrák, převlečený do
dobového kostýmu ukázal, jak se rýžuje zlato. Ale to už zavoněly z obou grilů klobásy.
Když se hladoví indiáni a námořníci nasytili, naposledy nastoupili, aby zamkli velkým
klíčem vodu, sejmuli oddílové, námořní i státní vlajky a slíbili si, že se příště zase
sejdou. Jak 1.máje 2005 na Vltavě v Praze, tak opět na sv. Václava 28.září 2005, kdy
vyrazí Kolumbus podruhé, v chráněné oblasti rybníku „Kařez“.
10.10.2004 Hokej Sparta Praha – Kladno a 24.10.2004 Sparta Praha – Slavie.
20.10.2004 Hudební terapie DOKTOR RYTMUS. Do Ráčku přijel Pan Kořínek
z Mladé Boleslavi. Společně jsme strávili hodinu při hudební terapii s bubny..
10.11. – 14.11.2004 Výstava obrazů při přehlídce POPELKA V rámci národní
divadelní přehlídky POPELKA, kterou uspořádalo Kulturní centrum. Rakovník a
divadelní spolek Tyl, jsme uspořádali velmi úspěšnou výstavu obrazů našich uživatelů.
12.11.2004 Divadelní představení Tulácké pohádky
20.11.2004 Hokejové utkání v Rakovníku
21.11.2004 Bazén Slaný.Ve spolupráci se Svazem zdravotně postižených v Čisté jsme
se zúčastnili plavání v bazénu ve Slaném.
Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2005
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28.11.2004 Natáčení TV NOVA.Ve spolupráci se Svazem zdravotně postižených
v Čisté se uživatelé, kteří bydlí v chráněném bytě s částečnou asistenční službou,
zúčastnili natáčení silvestrovského pořadu na TV Nova.
01.12.2004 Návštěva na Středočeském kraji. Prezentace výrobků našich uživatelů na
Středočeském kraji v Praze.
03.12.2004 Mikuláš na radnici.Zastupitelé našeho města nás pozvali na Mikulášskou
nadílku na radnici.
04.12.2004 Hradní duo pro Ráček a jeho přátele. Ve spolupráci s Hradním duem a
Rabasovou galerií jsme uspořádali koncert pro naše děti, jejich rodiče a přátele.
Koncert se uskutečnil v Heroldově síni Rabasovy galerie. Přítomno bylo asi 100
Ráčků, rodičů a přátel.
04.12.2004 Klub ASTACUS. Po koncertu Hradního dua jsme ještě navštívili Klub
ASTACUS, který ten večer pořádal benefiční koncert pro náš domov.
06.12.2004 Vernisáže výstavy výtvarných prací u Svaté Anežky v Praze uživatelů
služeb Domova Ráček v Praze, která se konala 6.12.2004 pod záštitou spolku
VLTAVAN Praha, se zúčastnilo šestnáct autorů - Ráčků z Rakovníka, dále několik
zástupců pražských Vltavanů v historických krojích a také uniformách Vltavské
paroplavby, Bocmanů z HANDICAP LYCEA Praha a dalších hostů. Na úvod si za
doprovodu kytary paní Jany Kresslové všichni zazpívali písničku „Vínečko bílé“ a
posléze ředitelka Ráčku, paní Ilona Hrušková, pozdravila přítomné. Za Vltavany
promluvil jeden z dlouholetých členů, bratr Karel Novotný. Pak již následoval
přípitek a živá diskuze o krásných obrazech a roztomilých výrobcích ze skla,
porcelánu, proutí i textilu. Některé obrazy byly již při vernisáži označeny červeným
puntíkem, což znamenalo, že jsou zamluveny zájemci a část keramických výrobků
hned nové majitele. Než se setmělo, udělalo se pár skupinových fotografií na památku
a také do archivů občanských sdružení v Praze a v Rakovníku. Nechyběla ani kamera,
kterou natáčela slečna Štěpánka Rácová, výtvarná instruktorka autorů vystavených
obrazů. Touto vernisáží, v pořadí druhou (první, velmi úspěšná, proběhla před
měsícem v Tylově divadle v Rakovníku), byl zahájen nový celoroční projekt Ráčků,
který nese název „Sedm divů našeho světa“ na připomínku toho, že v příštím roce to
bude sedm let, kdy byl Domov Ráček založen. Na závěr vernisáže pozval všechny
přítomné předseda správní rady JUDr.Josef J.Veselý, zvaný AlBert, na další
akci projektu „Sedm divů“ na silvestrovské překvapení na železnici : Moto*Ráček.
08.12.2004 Předvánoční Praha. Návštěva hlavního města, procházka předvánoční
Prahou
10.12.2004 Koncert FANTAZIE 2004 Ve spolupráci s Klubem přátel dětských
domovů jsme se zúčastnili koncertu Yvetty Blanarovičové a jejích přátel v Sazka
Aréně v Praze.
11.12.2004 Křivoklání. Prezentace výrobků našich uživatelů na hradě Křivoklát.
18.12.2004 Hokejové utkání v Rakovníku
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16.12.2004 Rybí trh V Brance. Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Rakovníku
jsme uspořádali Rybí trh V Brance, kde jsme prezentovali nejen naše výrobky, ale i
samotnou práci na tkalcovských stavech.
17.12.2004 Jazzové vánoce Účast na koncertě a předání obrazů pro muzikanty, kteří
učí naše uživatele.
21.12.2004 Vánoce Ráčků. Nadílka v domově Ráček
31.12.2004 Moto*Ráček Silvestrovské překvapení na kolejích. Moto*Ráček
31.prosince 2004 (Silvestrovské překvapení). Jeden z nejhezčích Silvestrů (jak
potvrdilo všech 48 účastníků z řad Bocmanů, Drukáčků, Ráčků a Hastrmánků) se
konal na trati Pražského Semmeringu ve vlečném voze motoráčku, který jsme si
vyhradili jen pro sebe a který na nás na Wilsonově nádraží čekal vyhřátý už od rána.
Nad akcí převzal záštitu samotný vrchní přednosta Wilsonova nádraží Ing. Karel
Malík. Přesně ve 14:20 přijel motoráček a mladý sympatický průvodčí z toho byl
jelen, když připojoval vlečňák plný rozjásaných a zpívajících lidí. Na harmoniku hrál
nevidomý Radek Dvořák, kterého střídal magnetofon se silvestrovskými písničkami.
Natáčet film přijel dr.Dedek a byl atmosférou i pečivem od paní Kudrnové unesen (ta
nabídla pečivo celému vagonu). Pro novoročním proslovu AlBerta a přípitku vínem se
dal vlak do pohybu. Bylo hezké sledovat okolí trati, Výtoň, Železniční most a Prahu
vůbec, z této perspektivy. Vrcholem byl pohled z Hlubočepského viaduktu, pohled na
novou tramvajovou trať na Barrandov, ale i další zajímavosti. Za zpěvu přijel
motoráček až do Hostivic, kde náš vagonek odpojili, abychom mohli v klidu vystoupit,
udělat společné foto a přesednout do připraveného autobusu, kde na všechny čekalo
další překvapení v podobě silvestrovských chlebíčků. Pak už jen dojezd do Prahy a
rozloučení ve Zličíně (Ráčci pokračovali až do Rakovníka).
a nový rok 2005 byl za dveřmi.
Je to pátý rok bocmanů a sedmý rok Ráčků. Proto má celoroční projekt název
„Sedm divů našeho světa“ a pan president Václav Klaus ve svém novoročním
projevu doplnil novoroční proslov AlBerta slovy : „Dívejme se do nového roku
2005 s optimismem. Přispějme k tomu, aby byl rokem dobrým“..
***
Poznámka k projektu roku 2004 : Obratníkem Ráčka“ se rozumělo především obrácení
pozornosti všech zaměstnanců i dobrovolníků Domova Ráček na zavedení Standardů
kvality sociálních služeb MPSV do denní praxe a také změna v právní subjektivitě.

Tyto cíle se podařilo splnit.
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Plán akcí projektu roku 2005
„Sedm divů našeho světa“
Ráčata slaví sedmé narozeniny a zpívají si :
Svět patří nám pro všechny dosti místa
jen za to vzít a plivnout do dlaní.
Svět patří nám a kdo je optimista
bez řečí půjde s námi bez ptaní.
1. div : poznáváme svět okolo nás – a … svět patří nám.
S kolem kolem Rakovníka. Květen až září 2005. Turistika na kolech.
Moře 2005 Srpen 2005. Rehabilitační pobyt v Chorvatsku. Ve spolupráci s VZP a
SPMP ČR.
2. div : jezdíme na divoké vodě – … pro všechny dosti místa !
Májové vplutí do Prahy 1.květen 2005. Ve spolupráci s HANDICAP LYCEEM.
Labský sumeček. 24. až 27.červen 2005. Rehabilitační vodácký pobyt v Polabí.
Ve spolupráci s HANDICAP LYCEEM a SPMP ČR.
Kolumbus 2.plavba Svatováclavské zamykání 28.září 2005.
Rybník Kařez. Spolupráce s HANDICAP LYCEEM.
3. div : pracujeme v chráněné dílně – … jen za to vzít a plivnout do dlaní !
Dělání. Leden až prosinec 2005. Keramické, tkalcovské a košíkářské práce v chráněné
dílně Domova Ráček o.p.s. Příprava vernisáží.
Křivoklání. Prosinec 2005. Vánoční výstava výrobků chráněné dílny Domova Ráček
o.p.s. Ve spolupráci se Státním hradem Křivoklát.
4. div : máme rádi hudbu – svět patří nám a kdo je optimista …
Chceme žít s vámi. Duben 2005.Účast na koncertu TV NOVA
Nekonvenční Žižkovský podzim. Říjen 2005. Účast na jednom či dvou koncertech.
Ve spolupráci s autorem festivalu – doc. Jiřím Hoškem.
5. div : je nám dobře mezi lidmi – … bez řečí půjde s námi bez ptaní !
Vernisáž u sv. Anežky v Praze. 6.12.2004. Výstava výtvarných prací klientů
Domova Ráček o.p.s. Ve spolupráci se spolkem VLTAVAN Praha.
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Albertky. 26.únor 2005. Přehlídka nejúspěšnějších snímků z Videofestivalu 2004. Ve
spolupráci s HANDICAP LYCEEM a Museem Policie ČR.
D*Ráček. Duben 2005. Čtvrtá divadelní přehlídka dětských souborů Středočeského
kraje. Ve spolupráci s Klubem dětí v Rakovníku.
Podzimní emoce. Listopad 2005. Vernisáž emotivních obrazů klientů Domova Ráček
o.p.s. Ve spolupráci s Rabasovou galerií Rakovník.
6. div : závodíme a to i s ostatními – Svůj život utrácí, kdo se bojí snad !
PROBO-OPEN-HANDICAP. 25.červen 2005. IV. ročník sportovních přeborů. Ve
spolupráci se sponzorem, společností PROBO GROUP a.s. a HANDICAP LYCEEM.
OLIVIA CUP II. Červenec a říjen 2005. Přebor v minigolfu. Ve spolupráci se
společností POLYGLASS Rakovník.
7. div : hrajeme si jako velké děti – … nakonec my se budem nejlíp smát.
Moto*Ráček. 31.12.2004. Silvestrovské překvapení na kolejích. Ve spolupráci
s vedením Wilsonova nádraží a HANDICAP LYCEEM.
Cinkání. Leden až prosinec 2005. Relaxace tibetskými miskami a fyzioterapie. Ve
spolupráci s experty.
Sedm svíček. 9.9.2005. Oslava 7.narozenin v Domově Ráček o.p.s. a chráněném bytě.
Vánoce Ráčků. Prosinec 2005. Pečení cukroví v chráněném bytě, výroba ozdob
v chráněné dílně, vánoční nadílka v Domově Ráček o.p.s. a pouštění svíčiček po
proudu Rakovnického potoka.
***
Tak už znáte sedm divů našeho světa ? Zpíváme si s V+W „Svět patří nám!“
V+W v roce 2005 slaví 100 let a my už 7.
***
Projekt „Sedm divů našeho světa“
podpořili svými dary mecenáši uvedení ve Zlaté listině
a dotacemi Krajský úřad Středočeského kraje,
Ministerstvo zdravotnictví,
Ministerstvo kultury,
Město Rakovník.
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Zpráva o hospodaření Domova SPMP Ráček IČ 67675565
za rok 2004
Příjmy za rok 2004 činily celkem
Výdaje za rok 2004 činily celkem
Výsledek hospodaření za rok 2004 celkem zisk
Hlavní činnost:
příjmy
Kč 1 816 938,34
výdaje
Kč 1 756 043.80
zisk
Kč 60 894,54

Kč 1 836 472.34
Kč 1 763 250,80
Kč 73 221,54

Vedlejší činnost:
příjmy Kč 19 534,00
výdaje Kč 7 207,00
zisk
Kč 12 327,00

Příjmy:
Příjmy organizace z hlavní činnosti celkem

Kč 1 816 938,34

Provozní dotace
v tom: dotace od MPSV
dotace od Úřadu práce
dotace od MěÚ Rakovník
dotace od Středočeského kraje
dotace Ministerstva zdravotnictví na pobyt
dotace Ministerstva kultury

celkem Kč 1 430 493,00
Kč 400 100,00
Kč 556 993,00
Kč
40 000,00
Kč 400 000,00
Kč
23 400,00
Kč 10 000,00

Jiné ostatní výnosy
Úroky z účtu
Sponzorské dary

Kč 243 731,00
Kč
1 289,10
Kč 141 425,24

Příjmy na výše uvedených položkách jsou určeny na provoz Domova SPMP "RÁČEK", na
mzdy jeho pracovníků a odvody organizace na sociální a zdravotní pojištění.
Výdaje:
Výdaje organizace na hlavní činnost činily celkem

Kč 1 756 043,80

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné pojištění
Ostatní náklady

Kč 139 878,00
Kč 45 546,50
Kč 296 778,50
Kč 923 368,00
Kč 316 215,00
Kč 34 257,80

K 31.12.2004 byla provedena inventura pokladny:
fyzický stav činil Kč 4 654,00
účetní stav činil Kč 4 654,00
fyzický stav se rovná stavu účetnímu.
Sestavila k 31.12.2004
Ing. Andrea Bendová
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Zpráva o hospodaření Domova Ráček o.p.s. IČ 27115071
za rok 2004
Příjmy za rok 2004 činily celkem
Výdaje za rok 2004 činily celkem
Výsledek hospodaření za rok 2004

Kč 16 135,50
Kč 16 135,50
Kč
0,00

Příjmy:
Položka 644 Úroky
Položka 648 Zúčtování fondů

Kč 57,36
Kč 16 078,14

na tuto položku bylo převedeno část prostředků ze základního vkladu
zakladatele na posílení prostředků na provoz organizace.
Na Rezervní fond společnosti byly převedeny tyto sponzorské dary.
Sponzorské dary celkem:
Kč 132 550,00
- spon. dar CROY s.r.o.
Kč 50 000,00
- spon. dar MUDr. Marie Rybová
Kč 5 000,00
- spon. dar Elektro Jan Rom
Kč 10 000,00
- spon. dar GE Capital Bank a .s.
Kč 20 000,00
- spon. dar ASTACUS Motoc
Kč 10 000,00
- spon. dar studenti MOA
Kč 2 050,00
- spon. dar Tepelné zásobování
Kč 30 000,00
- spon. dar JUDr. Veselý
Kč 5 500,00
Na rezervním fondu společnosti zůstává ještě část vkladu zakladatele
Kč 8 921,86.
K 31.12.2004 činí zůstatek rezervního fondu Kč 141 471,86.
Výdaje:
Položka 518 Ostatní služby
Položka 549.1 Bankovní poplatky

Kč 15 000,00
Kč 1 135,50

Sestavila k 31.12.2004
Ing. Andrea Bendová
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Auditorský výrok
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti
Domov Ráček o.p.s., Na Sekyře č.p. 1765, 26901 Rakovník, IČO: 27115071 k 31. prosinci
2004. Za sestavení účetní závěrky je odpovědné vedení společnosti. Naší úlohou je vyjádřit na
základě auditu výrok o této účetní závěrce a k výroční zprávě za jejíž úplnost a správnost
odpovídá statutární orgán společnosti.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný
a poctivý obraz předmětu aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace účetní
jednotky Domov Ráček o.p.s., IČO 27115071 k 31. prosinci 2004. Výsledek hospodaření
za rok 2004 je v souladu se zákonem o účetnictví, navazujícími účetními předpisy a
českými účetními standardy platnými v České republice pro daný typ společnosti. Podle
našeho názoru jsou vytvořeny předpoklady pro další časově neomezené trvání účetní
jednotky.
Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za uplynulé období,
uvedených ve výroční zprávě, s ověřovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto
informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly
převzaty, kromě omezení uvedeného v následujícím odstavci.
Výroční zpráva za rok 2004 ve své úvodní části popisuje historii a důvody vzniku
obecně prospěšné společnosti. V posledním odstavci je konstatováno, že „….přechod mezi
oběma právními formami se uskutečňuje postupně a bude dokončen v letošním roce (rozumí
se rok 2005 – poznámka auditora) …“ . Z pohledu auditora je třeba dodat, že se nejedná o
změnu právní formy ze subjektu sdružení Domov SPMP Ráček, IČO 67675565 na právní
subjekt Domov Ráček o.p.s., IČO 27115071, ale že oba subjekty v roce 2004 existovaly
současně a ke dni zpracování této zprávy dále existují. Oba mají stejné sídlo a jejich cílem je
vykonávat stejnou činnost. Výše uvedená věta z výroční zprávy se vztahuje k činnostem, ne
právní kontinuitě. Auditor se nemůže vyjádřit ani k části, která rekapituluje vykonávané
činnosti v roce 2004 vzhledem k tomu, že audit je prováděn následně v roce 2005. Na
uvedené činnosti obecně prospěšných služeb nebyly v průběhu roku vynaloženy finanční
prostředky o.p.s. Domov Ráček a nebyl ani schvalován rozpočet pro prvý rok činnosti.
Kontrola přijatých dotací prostřednictvím odsouhlasení na databázi CEDR za rok 2004
nemohla být provedena pro nedostupnost dat v uvedené databázi za rok 2004. Tato skutečnost
neměla vliv na náš konečný výrok.
Ve Hředlích, dne 23/3/2005
Auditorská společnost: AKONTTAX s.r.o., se sídlem ve Hředlích 247, číslo osvědčení v
seznamu auditorských společností 408, IČO 47551020, zapsanou u KOS v Praze, oddíl C,
vložka 2231.Odpovědná auditorka: Ing. Jana Buňková, číslo osvědčení v seznamu auditorů
1687.
ing. Jana Buňková v.r.,
auditorka, č. dekretu 1687
***
Poznámka : originály tohoto dokladu s podpisem auditorky a s dvěma kulatými razítky KA ČR číslo :
„AUD.spol.- č. DEK 408 AKONTTAX,s.r.o.“ a „AUDITOR – Č.DEK.1687, ING.JANA BUŇKOVÁ“,
jsou k disposici u předsedy správní rady a u ředitelky Domova Ráček o.p.s. i se zprávou auditora.

Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2005

Auditorský výrok byl vyjádřen dne 23.03.2005.
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Rozpočet Domova Ráček o.p.s. IČ 27115071
na rok 2005
Provozní náklady celkem……………………………..388.000 Kč
Z toho
Materiálové náklady …………………………... 120.000 Kč
- vybavení (DHIM)
40.000 Kč
- kancelářské potřeby
30.000 Kč
- ostatní mat. náklady – pomůcky
50.000 Kč
Nemateriálové náklady ………………………... 268.000 Kč
- energie
110.000 Kč
- služby fyzioterapeutky
5.000 Kč
- služby účetní
35.000 Kč
- služby mzdové účetní
20.000 Kč
- cestovní náklady
45.000 Kč
- drobné opravy
5.000 Kč
- spoje, poštovné
43.000 Kč
- školení a kurzy
5.000 Kč
Mzdové náklady celkem ……………………………. 1.284.984 Kč
Z toho
Hrubé mzdy zaměstnanců ………………………… 951.840 Kč
Odvody sociální a zdravotní pojištění …………..… 333.144 Kč

Náklady na projekt celkem ………………………….1. 672.984 Kč

Ilona Hrušková
ředitelka
V Rakovníku, dne 18.11.2004

Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2005

Auditorský výrok byl vyjádřen dne 23.03.2005.
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USNESENÍ
třetího zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s.
ze dne 8. dubna 2005.
Správní rada se sešla v souladu se Zákonem č.248/1995 Sb. a zřizovací listinou na svém prvním
letošním zasedání, aby zhodnotila činnost Domova Ráček o.p.s. a projednala zejména Výrok auditora
k účetní závěrce a plnění celoročního projektu „Sedm divů“. Správní rada přijala toto usnesení :
ad 1. Kontrola plnění usnesení ze zasedání 29.12.2004.
1.1.
Správní rada bere na vědomí, že audit účetní závěrky byl proveden. Společnost AKONTTAX
s.r.o. prověřila od 3.února 2005 do 23.března 2005 všech devět příjmových a dvě výdajové
položky a zjistila, že výsledek hospodaření je v souladu se zákony a předpisy.
1.2.
Správní rada bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora a Zprávu pro správní radu a ukládá
zveřejnit Auditorský výrok ve Výroční zprávě 2004. Správní rada také souhlasí se zněním
prohlášení, které pro společnost AKONTTAX s.r.o. podepsal JUDr.Josef Veselý 22.03.2005.
1.3.
Správní rada ukládá ředitelce Domova Ráček o.p.s. zajistit příští audit u takové auditorské
společnosti, která se lépe orientuje v neziskovém sektoru. Zadání auditu bude vhodné
konzultovat s ICN o.p.s. nebo s Nadací ROS.
1.4.
Správní rada konstatuje, že ostatní úkoly z minulého usnesení, zejména k přepracování
dokumentace Domova Ráček o.p.s., jsou průběžně a v termínech plněny.
1.5.
Správní rada souhlasí se Smlouvou o převodu práva a povinností z pracovně-právních vztahů
uzavřenou 28.2.2005 mezi převodcem Domovem SPMP Ráček IČ 67675565 a nabyvatelem
Domovem Ráček o.p.s. IČ 27115071. Dosavadní platové výměry schvaluje v plné výši.
ad 2. Schválení Výroční zprávy 2004.
2.1.
Výroční zpráva byla schválena všemi členy správní rady 15.03.2005.
2.2.
Správní rada rozhodla připojit k Výroční zprávě 2004 usnesení z dnešního zasedání.
ad 3. Schválení rozpočtu pro rok 2005.
3.1.
Správní rada bere na vědomí informaci ředitelky o stavu dotací s tím, že dotace zajistí obecně
prospěšné služby Domova Ráček o.p.s. v roce 2005.
3.2.
Správní rada schvaluje rozpočet na rok 2005 zveřejněný ve Výroční zprávě 2004.
ad 5. Darovací smlouva.
5.1.
Správní rada souhlasí s poskytnutím daru Domova Ráček o.p.s. IČ 27115071, Domovu SPMP
Ráček IČ 67675565 ve výši 50.000 Kč na provoz a mzdy. Dar umožní pokrýt výdaje, které
jsou spojené s ukončením činnosti Domova SPMP Ráček.
ad 6. Různé.
6.1. Správní rada konstatuje, že celoroční projekt „Sedm divů“ je plněn v plánovaných termínech.
Děkuje všem, kteří se na akcích „Vernisáž u sv.Anežky“, „Moto*Ráček“ a „Albertky“ (kde
v byly v premiéře uvedeny i snímky o Ráčcích) podíleli. Správní rada vzala na vědomí
informaci o přípravách festivalu „D*Ráček“ a rehabilitačního pobytu „Sumeček“ a vyjadřuje
dík za články v časopise „Mentální retardace“ i za sestřih snímků.
6.2. Správní rada se distancuje od jednání společnosti BENPE v.o.s., které škodilo jménu Domova
Ráček o.p.s. i jménu Města Rakovník na veřejnosti.
6.3. Příští řádné zasedání Správní rady je plánováno na konec prosince 2005.
V Rakovníku dne 8.dubna 2005
Číslo jednací : 28/2005
Mgr. Lenka Niezgodová

PhDr. Jarmila Divišová,Ph.D.

Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2005

JUDr. Josef Veselý

Auditorský výrok byl vyjádřen dne 23.03.2005.
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Zlatá listina
dárců, sponzorů a mecenášů.
2004
Provoz Domova Ráček o.p.s. by nebylo možné zajistit jen z příspěvků uživatelů
služeb (tj. klientů). Náklady v roce 2004 činily 1,763.250,80 Kč, z toho příspěvky
uživatelů služeb pokryly jen 13,8 %. Dotace státu (ministerstev, úřadu Středočeského
kraje) a města pokryly 81%. Zbytek nákladů byl uhrazen dárci, ať již právnickými
nebo fyzickými osobami. Vedle finančních darů to byly i dary věcné (například
automatická pračka do chráněného bytu, zařízení chráněné dílny, video kamera a DVD
přehrávač apod.).
Děkujeme za vaše dary přátelé !
Jejich hodnota je vyčíslená penězi, ale jejich morální hodnota se vyčíslit nedá.
Jsme rádi, že o nás víte, že nás máte rádi a že nás podporujete.
Vaši Ráčci.

Středočeský kraj
Město Rakovník
OÚ Pavlíkov

Ministerstvo zdravotnictví
Úřad práce Rakovník
OÚ Křivoklát
OÚ Nové Strašecí

Ministerstvo kultury
VZP Rakovník
OÚ Lubná

Tepelné zásobování s.r.o.
CK KONTAKT
GE Capital Bank, a.s.
Micronix s.r.o.

PROBO GROUP a.s.
F.C.A. a.s.
Motoclub ASTACUS
Procter & Gamble Rakona s.r.o.

Siemens s.r.o.
Valeo s.r.o.
Elektro Jan Rom
CROY s.r.o. Mercedes Benz

MUDr.Tomáš Semrádt
JUDr.Josef J.Veselý

MUDr.Marie Rybová
Klub přátel Dětských
domovů N.Strašecí

Ivo Klecan
Žáci 3.L Masarykovy
obchodní akademie.

PS : Někteří „učení úředníci“ se dohadují, kdo že je to sponzor a kdo je dárce či
mecenáš. Protože to český právní řád nespecifikuje, uzavíráme stále smlouvy darovací,
které je možno odečítat ze základu daně. Přitom vás, dárce, nazýváme našimi
sponzory.

Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2005
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Zlatá listina
dárců, sponzorů a mecenášů.
2005
Objevil se však také jeden „dárce“, kterého nemůžeme nazvat sponzorem,
mecenášem ani dárcem. Byli jsme z něho rozčarováni. Reklamní agenturu která
působila v únoru na Rakovnicku proto v seznamu dárců nenajdete. Její „dar –nedar“ ve
výši 15.000 Kč na váš úkor jsme již odsoudili na stránkách regionálního tisku.

Vše špatné je však i pro něco dobré. Byli jsme překvapeni, kolik vás,
dobrých lidí, slyšelo na potřeby Domova Ráček o.p.s. Za to děkujeme nejen
vám, ale i ostatním, které neznáme :
Obec Slabce
Obec Roztoky
Obec Šanov
Obec Branov
Obec Nový Dvůr
Obec Ruda
Obec Nesuchyně
Obec Hořesedly
Obec Hořovičky
Obec Kolešov
Obec Václavy

Obec Hracholusky
Obec Zbečno
Obec Povlky
Obec Hřebečníky
Obec Lišany
Obec Krušovice
Obec Svojetín
Obec Všesulov
Obec Hředle
Obec Krakov
Obec Krty

IZO-AGRO spol. s.r.o. Panoší Újezd
CHOV CHAROLAIS spol.s.r.o.Panoší Újezd
Josef BOUBÍN, soukr.zeměd. Panoší Újezd
AGROS HOŘESEDLY a.s.
KNOR Jiří soukr.zemědělec Panoší Újezd
M.PÁNEK soukr.zemědělec Pavlíkov
Pavel BENEŠ Krakov
RAKO CHMEL s.r.o. Holešovice
Zbyněk PALKOSKA rolník Povlčín

Obec Karlova Ves
Obec Sýkořice
Obec Jesenice
Obec Panoší Újezd
Obec Mutějovice
Obec Senomaty
Obec Krupá
Obec Třeboc
Obec Kroučová
Obec Příčina
Razítko nečitelné

Obec Nezabudice
Obec Všetaky
Obec Městečko
Obec Senec
Obec Lužná
Obec Milostín
Obec Chrášťany
Obec Děkov
Obec Řevničov
Obec Čistá
Razítko nečitelné

BALKAN CZ spol. s.r.o. Slabce
ŠVARC Vladimír Petrovice
LEPIČ & ŠPIČKA s.r.o. Hořesedly
AGROSPOL PERTOVICE s.r.o.
Ing.BENEŠ Stanislav soukr.zeměd. Skupá
Jan Krejčík Tytry Pavlíkov
Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.
CHMEL Praha v.o.s. Praha
HOPF-CENTRUM s.r.o. Hořovičky

Šek na 15.000,-Kč byl předán Domovu Ráček o.p.s. dne 10. února 2005.
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28

Výroční zpráva za rok 2004 Domova Ráček o.p.s. se sídlem v Rakovníku.

Nemá to háček, jsme domov Ráček !

Našimi přáteli jsou :
Rabasova galerie v Rakovníku,
Městská knihovna v Rakovníku,
Hradní Duo,
HANDICAP CENTRUM SRDCE z Poděbrad,
Klub SPMP DRUK z Prahy.

Naším patronem je :

člen České rady humanitárních sdružení, kolektivní člen Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým ČR a čestný člen spolku VLTAVAN Praha.

Výroční zprávu 2004
vydal Domov Ráček o.p.s. v nákladu 200 výtisků. Neprošla jazykovou úpravou.
Uzávěrka 8. dubna 2005.
Vytiskla Blesková tiskárna s.r.o. Praha, sponzor Videofestivalu.
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