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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 2005.
Obsah :
3 Úvodem k druhé výroční správě obecně prospěšné společnosti.
4 Statut obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s.
8 Usnesení ze zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s.
11 Poskytování obecně prospěšných služeb v roce 2005.
15 Vyhodnocení akcí z projektu roku 2005 „Sedm divů“.
22 Celoroční projekt „Dělání“ a kalendářní plán akcí 2006.
24 Zpráva o hospodaření Domova Ráček o.p.s. a Domova SPMP „Ráček“ za rok 2005.
26 Rozpočet Domova Ráček o.p.s. na rok 2006.
27 Zpráva auditora k roční účetní závěrce Domova Ráček o.p.s. za rok 2005.
28 Zpráva likvidátora a revizní komise OV SPMP Rakovník.
31 Zlatá listina dárců, sponzorů a mecenášů Domova Ráček o.p.s.
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, ilonahruskova@seznam.cz
JUDr.Josef J.Veselý 224-910-364, hclpraha@volny.cz
Bankovní spojení 0543511309/0800
Informace : www.racek.wz.cz
Výroční zprávy jsou uloženy ve sbírce listin vedené Městským soudem v Praze
v oddíle O vložce 312.
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Úvodem
k druhé výroční zprávě obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s.
Byl to krásný, zážitky a prací naplněný rok 2005.
Celoroční projekt „Sedm divů“, který připomínal sedmé výročí založení
Domova Ráček, byl beze zbytku splněn. O tom se dočtete na dalších stránkách. Byl
připraven nový, tentokrát dvouletý projekt „Dílna Ráčků“ podpořený Nadací Rozvoje
občanské společnosti z Globálního grantu EU. V roce 2006 má jeho první část název
„Dělání“. Pochopitelně, naše projekty by se nemohly realizovat bez dotací Krajského
úřadu Středočeského kraje, některých ministerstev, Města Rakovníka a bez darů
mecenášů (sponzorů) a grantů nadací. Všem v úvodu této zprávy děkujeme a
jmenovitě je uvádíme ve „Zlaté listině“.
V řízení obecně prospěšné společnosti Domova Ráček o.p.s. bylo stále co
zdokonalovat a čemu se učit; to bude platit i v budoucnu, protože po schválení nového
Zákona o sociálních službách a později i Občanského zákoníku, budeme muset asi
některé řídící dokumenty a standardy kvality opět upravovat. Poučení jsme si také
vzali z minulého auditu a v neposlední řadě také z mnoha seminářů a kurzů,
pořádaných různými nestátními neziskovými organizacemi.
Uplynulý rok znamenal dokončení dvouleté přeměny právní formy ze „zařízení
SPMP“ do obecně prospěšné společnosti s plnou právní subjektivitou. Přechod proběhl
bez újmy na kvalitu služeb jeho uživatelům. Činnost Domova SPMP „Ráček“ IČ
67675565 byla podle stanov Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR a obecně
platných právních norem ukončena likvidací. V této výroční zprávě mimo jiné také
uvádíme závěrečnou zprávu revizní komise Okresního výboru SPMP a zprávu
likvidátora. Domov Ráček o.p.s. působí nadále ve Sdružení pro pomoc mentálně
postiženým jako jeho kolektivní člen.
Letošní výroční zpráva má částečně jiné členění než předešlá a zejména má
stručnější vyhodnocení některých akcí. Je to tím, že zájemce odkazujeme na naše
webové stránky, kde naleznou více podrobností a také mnoho fotografií. Některé
důležité dokumenty z minulé zprávy (například Statut) znovu opakujeme; ostatní
trvale platné dokumenty však ne. Jsou jen ve zprávě z roku 2004. V omezeném počtu
výtisků ji můžeme ještě poskytnout, pokud si ji nestáhnete z našich webových stránek.
V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., jsou však naše výroční zprávy uloženy ve
sbírce listin u rejstříkového soudu v Praze a jsou k disposici veřejnosti.
Ilona Hrušková a JUDr.Josef J. Veselý
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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.
Výroční zprávu schválila správní rada 21.04.2006
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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.
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.
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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
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 21.04.2006
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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
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Usnesení
z pátého zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s.
konané dne 21.dubna 2006.
Správní rada se sešla v souladu se Zákonem č.248/1995 Sb. a zřizovací listinou
na svém letošním prvním zasedání, aby vyhodnotila splnění úkolů v uplynulém roce a
posoudila stav přípravy a zabezpečení projektů v roce 2006. Součástí zasedání byla i
porada projektového týmu „Dílna Ráčků“ číslo CZ.04.1.03./2.3.15/0210.
ad 1. Kontrola plnění usnesení ze zasedání 28.12.2005.
a) Správní rada konstatuje, že úkoly z minulého usnesení byly splněny, dotace a
granty byly včas vyúčtovány a na běžném účtu je dostatek finančních
prostředků pro překonání období, než budou poskytnuty dotace další.
b) Správní rada děkuje Ing.A.Bendové za perfektní práci na posici účetní a
ředitelce I.Hruškové za ekonomické výsledky, protože výrok auditora ze dne
23.03.2006 zněl: „bez výhrad“.
ad 2. Konečná likvidace zařízení „Domov SPMP „Ráček“ IČ 67675565
a) Správní rada bere na vědomí konečnou zprávu likvidátorky zařízení Okresního
výboru Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR (SPMP) v Rakovníku,
podloženou zprávou revizní komise, zprávou inventurní komise a darovací
smlouvou. Souhlasí se zveřejněním těchto dokumentů ve výroční zprávě
Domova Ráček o.p.s.
b) Správní rada bere na vědomí, že Republiková kontrolní a revizní komise SPMP
neuskuteční námi navrženou supervizi, protože ústy předsedy Ing.Drholce
sdělila, že důvěřuje zprávě revizní komise Okresního výboru SPMP
v Rakovníku.
ad 3. Výroční zprávu za rok 2005 správní rada schvaluje. Ukládá :
a) předsedovi: uložit výtisk výroční zprávy u Městského soudu v Praze,
b) ředitelce: rozeslat zprávu všem zainteresovaným institucím i mecenášům.
c) Správní rada vyslovuje uznání všem pracovníkům i dobrovolníkům Domova
Ráček o.p.s. za splnění akcí v rámci celoročního projektu „Dělání“.
d) Správní rada ukládá ředitelce Domova Ráček o.p.s., který je kolektivním
členem SPMP, aby na zítřejší konferenci SPMP Středočeského kraje seznámila
ostatní účastníky s úspěchy, kterých bylo dosaženo.
ad 4. Zabezpečení finančních prostředků na rok 2006
a) Správní rada bere na vědomí zprávu ředitelky o zabezpečení finančních
prostředků dotacemi Středočeského kraje a vyslovuje uznání za její úsilí při
jejich zajištění.
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b) Vedle toho uznává, že dobré jméno Domova Ráček o.p.s. díky všem
pracovníkům a dobrovolníkům pomáhá k zajišťování dalších finančních
prostředků od mecenášů.
c) Správní rada s uspokojením konstatuje, že v.o.s. BENPE vrací neprávem nabyté
finanční dary, které obce postupují Domovu Ráček o.p.s. Ukládá ředitelce za
každý dar poděkovat obcím, společnostem i podnikatelům dopisem.
ad 5. Porada projektového týmu „Dílna Ráčků“ číslo CZ.04.1.03./2.3.15/0210.
a) Správní rada s uspokojením konstatovala, že kontrola projektu „Dílna Ráčků“,
kterou uskutečnila Nadace ROS dne 6.února 2006 nezjistila žádné nedostatky a
ukládá ředitelce, aby po dodání písemné zprávy tuto předložila k vidování všem
členům správní rady.
b) Správní rada se rovněž seznámila s monitorovací zprávou, vypracovanou
ředitelkou Domova Ráček o.p.s. a nemá k ní připomínek.
c) Správní rada děkuje ředitelce za vytvoření nových pracovních míst a nemá
námitky k předložené náplni práce vedoucí chráněného bytu a vedoucí chráněné
dílny. Ukládá předsedovi správní rady zapracovat do Standardů kvality Domova
Ráček o.p.s. další dokumenty, upravující ubytovací řád a další potřebná opatření
v chráněném bytě.
ad 6. Různé :
a) Usnesení z dnešního zasedání bude zveřejněno ve výroční zprávě za rok 2005.
b) Příští řádné zasedání správní rady se uskuteční v prosinci 2006.
Závěr.
Správní rada konstatuje, že společnost „Domov Ráček o.p.s.“ v roce 2006
naplnila beze zbytku ustanovení článků II a III Statutu tím, že vzorně
poskytovala obecně prospěšně služby, pro které byla zřízena.

V Rakovníku dne 21. dubna 2006.
Číslo jednací : 56/2006
Mgr. Lenka Niezgodová

PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D.

JUDr. Josef Veselý

Ilona Hrušková
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Poskytování obecně prospěšných služeb v roce 2005
(vyhodnocení II.článku statutu).

a)

denní pobyt s rehabilitačním a vzdělávacím programem pro osoby
s mentálním či tělesným handicapem, nebo kombinovanými vadami.

Domov Ráček o.p.s. byl založen pro potřeby rodičů dětí s handicapem, aby jim
mohl poskytovat denní pobyt s rehabilitačním a vzdělávacím programem. Takové
zařízení před osmi lety na Rakovnicku chybělo (a dodejme, že mnozí jiní dnes
Rakovníku závidí). Od svého vzniku prošel Domov Ráček o.p.s. i díky změnám
v legislativě složitým vývojem až k dnešní vykrystalizované podobě, kdy získal plnou
právní subjektivitu, kdy má zpracovaný statut a své poslání má ujednocené ve
„Standardech kvality sociálních služeb“. Základní dokumenty a výroční zprávy jsou
veřejnosti k plné disposici ve sbírce listin Městského soudu v Praze (některé i na
webových stránkách). Standardy kvality jsou k nahlédnutí u ředitelky Domova Ráček
o.p.s. a předsedy správní rady.
Domov Ráček o.p.s. poskytuje služby po celý týden dvaceti uživatelům, částečně (ve
sjednané dny) poskytuje služby i třem dalším. V rehabilitačním a vzdělávacím
programu mají uživatelé ergoterapii, muzikoterapii, arteterapii, fyzioterapii a sportovní
terapii. O uživatele pečuje čtyři až pět asistentek (hrazených z prostředků Úřadu
práce) a tři pracovnice na plný úvazek (ředitelka Ilona Hrušková, vedoucí chráněné
dílny Jitka Liprtová a vedoucí chráněného bytu Jana Kresslová). Vedle toho se
programu mohou účastnit i dobrovolníci, pokud mají uzavřenou smlouvu o
dobrovolnické činnosti a praktikanti (opět jen pokud je uzavřena smlouva s vysílající
školou). Zvyšování kvalifikace všech, kdo pečují o uživatele služeb je zajišťováno
v nejrůznějších kurzech; paní Jana Kresslová dokončuje dálkově vyšší odborné
vzdělání. O dobré práci svědčí mj. i to, že paní Ilona Hrušková byla Krajským úřadem
Středočeského kraje nominována do finále soutěže „Ceny kvality v sociální péči“;
před tím byla oceněna západočeskými novináři „Cenou za občanskou statečnost“
chráněné bydlení s částečnou asistenční službou a výukou k samostatnosti.
Provoz chráněného bytu, který Domovu Ráček o.p.s. pronajalo Město Rakovník byl
v uplynulém roce nadále zkvalitňován. Nejedná se jen o další vybavení, obměnu
nábytku a lůžkovin, ale zejména o stálé zdokonalování asistenční služby. Díky
vytvoření pracovního místa na posici „vedoucí chráněné dílny“ (viz dále), byla
upřesněna i pracovní náplň na posici „vedoucí chráněného bytu“ a do standardů
kvality mohly být zapracovány další potřebné úkony.
Chráněný byt by však nemohl splnit své poslání, kdyby nebylo pochopení z Úřadu
práce, který pro částečnou asistenční službu poskytuje Domovu Ráček o.p.s. pracovní
síly. V současné době obývají chráněný byt tři až čtyři uživatelé služeb, jedno místo je
vyčleněno pro stanici pomoci.
b)

Výroční zprávu schválila správní rada 21.04.2006

Auditorský výrok byl vyjádřen dne 23.03.2006.

12

Výroční zpráva za rok 2005 Domova Ráček o.p.s. se sídlem v Rakovníku.

c)

chráněná dílna pro pracovní rehabilitaci.

Chráněné dílna vyvíjí činnost již od založení Domova Ráček o.p.s. Díky finanční
podpoře nového projektu „Dílna Ráčků 2005 – 2006“ z Globálních grantů EU cestou
Nadace ROS se činnost v chráněné dílně zkvalitnila nejen co do vybavení, ale zejména
získáním pracovního místa na posici „vedoucí chráněné dílny“.
Chráněná dílna slouží výhradně pro pracovní rehabilitaci a neklade si za cíl vytvářet
zisk, ani připravovat uživatele na trh práce. Tím se liší od jiných dílen s tímto
označením. Jedinou prací „na zakázku“ je přebírání plastových výrobků, přičemž
odměnu formou „výplaty“ dostávají podle splněných norem uživatelé služeb. Ostatní
výrobky, ať je to již keramika, proutěné, tkané a textilní výrobky, drátkované
drobnosti atp. slouží pro zdokonalování jemné motoriky uživatelů služeb a pro účelné
využití času (mimo chráněnou dílnu je to však i práce na zahradě). Výrobky jsou sice
nabízeny k prodeji při různých příležitostech, ale náklady na jejich zhotovení, náklady
na dopravu (o času stráveném po sobotách a nedělích nemluvě) nejsou nikdy pokryty
výnosy. Mnoho výrobků bylo rozdáno, nebo bylo přímo vytvořeno pro přátelské
organizace a sponzory. Například bylo uděláno 300 keramických odznaků pro spolek
VLTAVAN Praha k jeho 135. výročí, nebo 1.000 přívěsků pro děti na Dětský den
Městské knihovny, 300 srdíček pro účastníky koncertu Hradního Dua a podobně.
Samostatnou kapitolou je tvorba emotivních obrazů a pořádání vernisáží, někdy
spojených s prodejem. Zde nejde jen o pracovní terapii. Jsou to skutečně umělecká
dílka, se kterými udělali Ráčci „díru do světa“ a o které je velký zájem. Opět vedle
prodejů končí řada obrazů jako krásný dar přátelům, sponzorům a mecenášům, nebo
autorům snímků z Videofestivalu (například obraz „Lomnický štít“ si odvezl
handicapovaný zpěvák Tono Novák i s hlavní cenou domů na Slovensko).
d)

rehabilitační pobyty.

Pořádání rehabilitačních pobytů neodmyslitelně patří do kalendáře Domova Ráček
o.p.s. Pobyty byly dotovány až do roku 2005 Ministerstvem zdravotnictví. Každý
z pobytů nesl svůj název a splňoval všechny potřebné náležitosti pro získání dotace.
Poslední pobyt v červnu 2005 byl pojmenován „Sumeček z Polabí“ a jeho
vyhodnocení je uvedeno na dalších stránkách.

Je třeba zdůraznit, že rehabilitačních pobytů (i mnoha akcí) se zúčastňují nejen
uživatelé služeb Domova Ráček o.p.s., ale i ze Speciálních domovů SPMP a
jednotlivci s handicapem ze Středočeského kraje a Prahy. Pobyty a některé akce jsou
organizovány ve spolupráci s občanským sdružením HANDICAP LYCEUM Praha.
Výroční zprávu schválila správní rada 21.04.2006
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Již řadu let se pod vedením paní Jany Kresslové z Domova Ráček o.p.s účastní
někteří uživatelé služeb ozdravného pobytu u moře v Chorvatsku, který organizuje
SPMP ČR a který dotuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Rovněž vyhodnocení je na
dalších stránkách.
e)

kulturní, sportovní a společenské akce pro osoby s mentálním či tělesným
handicapem nebo kombinovanými vadami a jejich sourozence, rodiče či
asistenty.

Známost kulturních, sportovních a společenských akcí již dávno překročila hranice
Rakovnicka a dá se říci i Středočeského kraje. Takové akce jako byl Šmoulí branný
den, jako je D*Ráček, olympiáda PROBO OPEN HANDICAP, vernisáže obrazů, nebo
Videofestival, jsou již celostátně uznávanými pojmy. Sumář a vyhodnocení roku 2005
je na dalších stránkách.
f)

pomoc rodinám uživatelů služeb v tíživé situaci (stanice pomoci).

Stanice pomoci, která pečuje o uživatele služeb v chráněném bytě s částečnou
asistencí zahájila vloni zkušební provoz. Ukázalo se, že je velkou pomocí rodičům
v situacích, kdy krátkodobě nemají kam své děti umístnit. V roce 2006 budou ve
standardech kvality písemně upravena jak práva a povinnosti rodičů, asistentů a
uživatelů služeb, tak Domova Ráček o.p.s., aby se mohl její provoz dále zkvalitňovat.
Vedle této podoby pomoci pomáhá Domov Ráček o.p.s. i uživatelům služeb přímo.
Například doprovodem na lékařská ošetření (třeba až do Prahy), zajištěním odborného
lékařského vyšetření, odborné lékařské péče, ale i doprovodem na pedikúru, k holiči
atp. V několika případech se Domov Ráček o.p.s. přičiněním ředitelky postaral v roce
2005 i o přidělení kompenzačních pomůcek a jednou (nikoliv poprvé) i invalidního
vozíku.
Do stacionáře Domova Ráček o.p.s. přicházejí přechodně i uživatelé, jejichž rodiče
potřebují mít třeba jen jednou v týdnu, nebo i jen v určitém časovém období některého
dne, asistenci u dětí. Zvláště to platí o školních prázdninách, kdy někteří rodiče nemají
děti kam dát, aby mohli chodit do práce.
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g)

poradenská a zprostředkovatelská činnost pro osoby s handicapem a jejich
rodiče či asistenty, v případě potřeby přímé zastupování uživatelů.

Poradenství je možno nalézt v každodenní činností Domova Ráček o.p.s. Nejedná
se jen o úzký, až osobní kontakt s rodiči (kteří se bez ohledu na den a hodinu obracejí
pro radu či informaci jak vyřešit některé své problémy), ale zejména o téměř
rodičovský kontakt s uživateli služeb.
Proto také někteří bývalí klienti (nejen oni, ale i řada dalších osob s handicapem)
Domov Ráček o.p.s. rádi navštěvují pro životní radu či dobré slovo; o dlouhých
telefonátech, kdy potřebují radu či morální podporu nemluvě.
V několika případech se handicapovaných zastal Domov Ráček o.p.s. i před úřady
a institucemi. Ve třech případech došlo zásluhou ředitelky k vrácení odebrané
průkazky ZTP, v jednom případě k zajištění psychiatrického vyšetření v dalším
k zajištění lázeňské péče. Domov Ráček o.p.s. je také opatrovníkem jednoho svého
uživatele služeb.
h) osvětová, vzdělávací a publikační činnost v oblasti zdravotnické a sociální.
Vedle velmi časté publicity v místním tisku byla v uplynulých letech několikrát
odvysílána také reportáž z činnosti Domova Ráček o.p.s. Českou televizí a rozhlasem.
Předseda správní rady a ředitelka Domova Ráček o.p.s. patří mezi pravidelné
přispěvatele do speciálních časopisů pro handicapované jako jsou Mentální retardace,
Můžeš, Vozíčkář, Zpravodaj ÚSP, Ostravský VOZKA a další. Každoročně je tiskem
vydávaná přesná informace o příštích plánech.
Domov Ráček o.p.s. využívá již řadu let videotechniku nejen k pobavení uživatelů
služeb, ale k propagaci svého poslání na veřejnosti a k vzdělávaní. Nejedná se jen o
snímky, které byly natočeny z činnosti Domova Ráček o.p.s. a které také získaly
ocenění při Videofestivalech (například Sen o moři, Šmoulí branný den, Radek–syn,
který nikdy neviděl mámu, Povídání s Honzou), ale také o snímky z půjčovny kabinetu
HANDICAP LYCEA Praha, promítané při instruktážních zaměstnáních s asistenty a
při besedách s rodiči (například Canisterapie, Mám postižené dítě, Skokani aj.).
V Domově Ráček o.p.s. se rodiče při schůzkách setkávají s odborníky, specialisty, jsou
seznamováni se svými sociálními dávkami a nároky ap.
Správní rada na svém zasedání 21.04.2006
přijala tento závěr:
Správní rada konstatuje, že společnost „Domov Ráček o.p.s.“ v uplynulém roce
naplnila beze zbytku ustanovení článků II a III Statutu tím, že vzorně poskytovala
obecně prospěšně služby, pro které byla zřízena.
Výroční zprávu schválila správní rada 21.04.2006
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Vyhodnocení akcí z projektu roku 2005 „Sedm divů“
(jak se konaly v časovém sledu)
31.12.2004 Moto*Ráček Silvestrovské překvapení na kolejích. 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).
18.01.2005 Bowling Bowlingový turnaj Ráčků v Cafexu.
26.01. 2005 Setkání s VZP. Výstava výrobků ve Všeobecné zdrav.pojišťovně .
27.01.2005 Obchodník s deštěm Návštěva divadelního představení v Tylově divadle.
09.02.2005 Tancování s Honzou.Taneční terapie s Honzou Černým.
15.02.2005 Jan Lukáš. Návštěva výstavy fotografií Jana Lukáše ve Wintrově síni.
26.02.2005 ALBERTKY V sobotu se konalo v kinosále Musea Policie ČR v Praze v
pořadí již třetí veřejné promítání snímků mezi Videofestivaly nazvané Albertky.
Vedení musea nám nejen bezplatně zapůjčilo kinosál, ale umožnilo i prohlídku
exposice. Na akci přijelo na 55 zájemců z Poděbrad, Rakovníka a Prahy, kteří shlédli
nejen reportáž z finále Videofestivalu 2004 v Brně, ale také jeden z vítězných snímků a
byli svědky předání posledního „zlatého“ Alberta jeho autorovi, MgA. Kravcovi, který
si pro něj přijel až z Moravy. Vedle tří premiér byli diváci překvapeni snímkem na
kterém se viděli a poznávali o deset let mladší! Tyto milé „snímky pro pamětníky“
budou zařazovány i při dalších projekcích. Mezi diváky přišli opět naši přátelé ze
spolku VLTAVAN Praha ve slavnostních krojích a předali bocmanům čokoládové
medaile za splnění úkolů v loňském roce. Děti z Ráčku pro ně připravily suvenýry a
naší sponzore „přes štrúdly“ paní Kudrnové předali krásný obraz. Na závěr pozvali
pořadatelé přítomné na další akce - čtvrtý divadelní festival D*Ráček v Rakovníku a
patnáctý vodácký rehabilitační pobyt „Sumeček z Polabí“ v Sadské.
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18.02.2005 Bowling Bowlingový turnaj Ráčků v Cafexu.
23.02.2005 Ota Janeček. Návštěva výstavy poetických obrazů a kreseb Oty Janečka
v Nové síni pod Vysokou bránou.
06.03.2005 Kameňák III. Účast na besedě s herci známého českého filmu.
09.03.2005 Tancování s Honzou. Další taneční terapie s mistrem tance H. Černým.
12.03.2005 Bazén Slaný. Ve spolupráci se Svazem zdravotně postižených v Čisté jsme
se jeli vykoupat (a vyblbnout) do bazénu ve Slaném.
16.03 2005 Praha KÚ Středočeského kraje. Prodejní výstava na Krajském úřadu
Středočeského kraje.
17.03.2005 Sportovec roku 2004. Výtvarnice Domova Ráček o.p.s. Štěpánka Rácová
navrhla sošku na akci Sportovec roku 2004, kterou pořádá týdeník RAPORT.
Uživatelé služeb namalovali pro oceněné sportovce sklíčka. Proto nás také vedoucí
týdeníku RAPORT Pavel Sklenička na tuto akci pozval.
18.03.2005 Jazzové večery. Účast obyvatelů z chráněného bytu.
20.03.2005 Klíče na neděli. Účast obyvatelů chráněného bytu na divadelním
představení v Tylově divadle v Rakovníku.
22.03.2005 Velikonoční zajíc. Materiální pomoc na soutěži dětských tanečních skupin
ze III. Základní školy v Rakovníku.
23.03.2005 Mateřská škola v Lukách. Ráček navštívily děti z mateřské školky a
předvedly pásmo písní, říkanek a tanečků na přivítání jara.
12.04.2005 Chceme žít s vámi. Účast na koncertu televize Nova, který se letos poprvé
konal v Sazka Aréně v Praze.
14.04.2005 D*Ráček. Čtvrtá kulturní přehlídka domovů, ústavů a škol. Akce se
zúčastnilo asi 170 účastníků z Rakovnicka, ale také děti, mládež a dospělí ze
Středočeského kraje. Přehlídky se letos zúčastnily děti z Pomocné školy při
Speciálních školách v Rakovníku, ze Zvláštní školy při Speciálních školách
v Rakovníku, děvčata z Ústavu sociální péče v Jesenicích, chlapci z Ústavu sociální
péče z Liblína, chlapci z Praktické školy z Prahy 2, dále pak kluci a holky ze
Speciálního domova mládeže SPMP z Prahy Sedlce. Na přehlídce nechyběli kamarádi
ze souboru Sluníčko při Speciálních školách v Jesenici. Z největší dálky dorazili
kamarádi ze Speciálního domova mládeže SPMP v Chotěšicích a z Handicap centra
SRDCE z Poděbrad. Přehlídky se v rámci integrace zúčastnila děvčata z Profiffitnes
Millenia z Rakovníka, a samozřejmě nechyběl ani hostitelský tým Domov Ráček o.p.s.
Kulturní přehlídka má vždy veliký ohlas, a nejinak tomu bylo i letos. Mediálními
partnery byli Rakovnický deník, týdeník RAPORT, Mladá fronta Dnes a Rakovnická
televize.
22.04.2005 Jazzové večery. Účast na hudebním pořadu v Tylově divadle.
24.04.2005 Tři mušketýři. Účast obyvatelů chráněn.bytu na divadelním představení.
28.04.2005 Notička. Návštěva soutěže hudebních souborů ve Spec. škole v Jesenici.
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01.05.2005 Stalo se již tradicí, že na každý prvomájový den připraví Domov Ráček
o.p.s. a HANDICAP LYCEUM Praha pro členy SPMP nejen z Prahy, ale z celé
republiky, nějakou akci. Vzpomeňme jen posledních pět let : 1.máje 2001 jsme na
propluli na raftech Prahou při akci „Májový sjezd Vltavy pod pražskými mosty“,
v roce 2002 jsme uskutečnili finále druhého celostátního Videofestivalu v Národní
galerii v Praze, další 1.máj jsme prožili na Orlické přehradě při „Májovém odemykání
Otavy a Vltavy“ a vloni jsme tleskali nejlepším snímkům na třetím finále
Videofestivalu „S vámi nás baví svět“ v Moravské galerii v Brně. Letos jsme opět
vzali pádla do rukou a vyrazili na řeku. Akce měla název
„Májové vplutí do Prahy“
Již od samého rána přijížděly k soutoku Berounky s Vltavou auta, autobusy i
doprovodná motorová loď záchranářů. Za pozornosti rybářů (kterým to prý stejně
nebralo) se z aut vynášela výstroj i kartony s balenou vodou, aby pak zasyčely pumpy
při nafukování raftů. Vzduchem létaly povely až do okamžiku, kdy všechny vodáky
svolala ke slavnostnímu nástupu skautská píšťalka AlBerta. Ve větru se zatřepetala
státní vlajka i oddílové vlajky Ráčků z Domova Ráček v Rakovníku, Sumečků
z Handicap centra Srdce v Poděbradech a SDM v Chotěšicích, Krokodýlků z Brna,
Hastrmánků z Domova SPMP v Sedlci, Bocmanů a Světáků z Prahy. Na nástupu si
všichni vyslechli nejen pokyny k plavbě, ale také povídání o historii povstání v
Lahovičkách před 60 lety z úst místního pamětníka. Po položení věnečku k památníku
hrdinům Květnové revoluce se všichni vydali na nový most, ze kterého Ilonka se
svými Ráčky spustila do Berounky velký klíč, abychom tak symbolicky odemkli řeku.
Začala nová vodácká sezóna.
Čluny šly na vodu a flotila osmi lodí se vydala na desetikilometrovou pouť do
Prahy. Poklidná plavba skončila poprvé u jezu v Modřanech. Tam vystřídala líný proud
Vltavy „divoká“ voda v tak zvané retardérce. Zpočátku se někteří báli propustí
proplout, ale pak se to všem zalíbilo. Dokonce do člunů sedly i některé maminky
(které nás doprovázely autobusem po břehu) aby si to také zkusily. Druhé zpestření
nastalo po podplutí Branického mostu „Inteligence“, kde se uspořádaly závody okolo
úzkého ostrůvku „Jehla“. Kdo vyhrál se ani nevědělo, ale snažili se všichni. Podplutím
Barrandovského mostu se všem otevřel pohled na bájný Vyšehrad. Jako před pěti léty,
tak i letos jsme vhodili Vyšehradskému vodníkovi jako dárek barevné kamínky do jeho
tůně, podpluli jsme Železniční most a na Výtoni nás už čekalo občerstvení na parníku
TYRŠ. Nejen to, čekali nás také kamarádi z klubu SPMP DRUK i s „bocmanskou
babičkou“ Alenkou. Tam všech šedesát účastníků dostalo diplom a naposledy si
zazpívali s kytaristou, který je na doprovodné lodi celou plavbu povzbuzoval zpěvem.
Finanční podporu poskytl Středočeský kraj. Záštitu spolek VLTAVAN Praha.
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RÁČCI TULÁČCI se toulali a našlapali 55 km :
12.01. 2005 Brdatka- zimní túra po naučné stezce/12 km
19.01. 2005 Rakovník- Senomaty-zimní vycházka/8 km
16.02.2005 Lužná-výlet vlakem zasněženou krajinou
05.04.2005 Pustověty-Křivoklát/10 km
22.04.2005 Chlum-Rakovník/5 km
14.05.2005 Rakovník- Skryje –Rakovník/20 km
S KOLEM KOLEM RAKOVNÍKA Ráčci najeli 157 km
04.05.2005 Rakovník-Šanov-Pšovlky-Rakovník /27 km
08.05.2005 Rakovník – Křivoklát – Rakovník/33 km
17.05.2005 Rakovník- Lišany- Rakovník/17 km
31.05.2005 Rakovník- Bartoňák- Rakovník/13 km
12.07.2005 Rakovník- Městečko- Rakovník/32 km
13.07.2005 Rakovník- Nový Dům –Rakovník/35 km
10.05.2005 Namaluj své město, svoji vesnici. Vernisáž soutěže, kterou pořádá
Rabasova galerie v Rakovníku. Jakub Tupý z Domova Ráček o.p.s. získal čestné
uznání za obraz Kulturní centrum.
27.05.2005 Praha – Metropole Zličín. Nákupy, procházky a občerstvení v oblíbené
Metropoli na Zličíně.
01.06.2005 Divadlo kouzel. Klub mládeže dětských domovů v Novém Strašecí nás
pozval do Líbezníce na kouzelnické představení Pavla Kožíška. Cestou do divadla
jsme se ještě zastavili na letišti, kde zástupci Města Rakovník křtili letadlo společně
s topmodelkou Terezou Maxovou.
03.06 – 04.06 2005 Krakovec. Prodejní výstava výrobků klientů Domova Ráček na
zřícenině hradu Krakovec. Akce se uskutečnila ve spolupráci se Svazkem měst a obcí
Rakovnicka.
04.06.2005 VALEO Návštěva Dne otevřených dveří v továrně Valeo s.r.o., která
sponzoruje chráněný byt Domova Ráček o.p.s.
09.06.2005 Sportovní hry v Liblíně. Návštěva sportovního klání a diskotéky Jirky
Ladry v Ústavu sociální péčev Liblíně.
12.06.2005 Senátorky. Hudební vystoupení rytmické skupiny Ráček a malování
abstraktních obrázků na Senátorkách v Praze, v areálu kolejí ČVÚT.
18.06. 2005 Radio Relax – SK Zavodiv. Účast na fotbalovém utkání.
22.06.2005 Loučení se školním rokem. Taneční vystoupení Zvonková pouť na akci
Městské knihovny v letním kině.
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24.06.2005 – 27.06.2005 Rehabilitační pobyt Sumeček
Proč takový název ? Sumeček americký byl do našich řek zavlečen z Ameriky a
oproti sumci velkému má sice více fousů a ploutví, ale je to prcek, který nikdy
nevyroste. V mrtvých ramenech Labe a v jeho tůních byly tyto ryby, kterým rybáři
také říkají „trumeni“ velmi rozšířeny. A tak jako na Berounce byly symbolem našeho
pobytu zlatí úhoři, na Lipně pak stříbrná štika a na Slapech stříbrný cejn, tak jsme náš
patnáctý rehabilitační vodácký pobyt pojmenovali podle tohoto sumečka.
Pro pobyt vybral AlBert opět nové místo u Písečného jezera v Sadské.
Ubytování i stravování v internátu učiliště bylo skvělé. O pobyt by velký zájem. a půl
roku předem byla všechna místa obsazena. Účastníci rehabilitačního pobytu nebyli
jenom z řad uživatelů služeb Domova Ráček, naopak. Pobyt byl sice organizován jako
jedna z akcí jeho celoročního projektu „Sedm divů“, ale byl jako vždy otevřen i pro
ostatní zájemce ze Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR. Zúčastnili se ho
například uživatelé služeb ze Speciálních domovů SPMP Modrého Klíče a Sedlce z
Prahy a Handicap centra Srdce v Poděbradech a rozmanitost účastníků doplňovali i
handicapovaní z pražské organizace SPMP a klienti z Ústavů sociální péče Psáry a
Dobřany. Celkem se rehabilitačního pobytu zúčastnilo 41 osob, dotovaných bylo 40; z
toho bylo jen 17 bylo z Domova Ráček Na sobotní sportovní hry se přijeli podívat i
někteří další příznivci Domova Ráček a rodiče a senátor Oberfalzer.
Rovněž rehabilitační program byl předem připraven a díky počasí (i nečasu) byl
splněn. První den po vztyčení vlajky a seznámení se s jezerem bylo večer promítání
snímků z minulých pobytů, pro pamětníky i deset let starých. Druhý den byl pak
sportovní. Po dopolední vodácké hře na jezeře následoval již pátý ročník olympiády
PROBO-OPEN-HANDICAP a druhý golfový turnaj OLIVIA CUP. Vyhodnocení
bylo v rakovnickém tisku. Večer pak Tom upekl uondaným sportovcům sele. Šlo se
spát, protože všechny čekal náročný den. Po přeplutí Písečného jezera v dešti a po
těžkém nástupu do Labe nás protivítr tak přidržoval, že jsme ani nevěděli, že plujeme
po proudu. Když jsme po deseti kilometrech uviděli most v Lysé nad Labem, měli
jsme radost. Večer jsme si promítli to, co bylo na Sumečku natočeno a čekalo nás
ráno bez rozcvičky, pak balení, loučení a odjezd.
29.06.2005 Vysvědčení v Ráčku. V rámci muzikoterapie docházel pravidelně do
Ráčku učitel hudby Pavel Sklenička, který na ukončení školního roku rozdal
vysvědčení ze základní bubenické školy. Na oslavu, že všichni postoupili do dalšího
ročníku, jsme si na zahradě opekli vuřty a slaninu.
07.07.2005 Koncert v Synagoze. Na pozvání Rabasovy galerie jsme se zúčastnili
koncertu vážné hudby v podání francouzských studentů.
06.08.2005 Slabce Prodejní výstava výrobků při oslavách v obci Slabce. Akce se
zúčastnil pan poslanec Ransdorf a v naší dílně si koupil batikovaný šátek pro dceru.
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04.08. – 18.08.2005 Rehabilitační pobyt v Chorvatsku. Šest uživatelů služeb se
zúčastnilo s paní vychovatelkou Janou Kresslovou rehabilitačního pobytu u moře
v Crikvenici.
14.09.2005 Výlet s CK KONTAKT. Majitelka cestovní kanceláře paní Hana
Stružková připravila pro nás připravila výlet do Prahy na Petřín a do Bludiště. Na výlet
jsme pozvali i kamarády ze Speciální školy v Jesenici a v Rakovníku.
16.09. 2005 OLIVIA CUP Při tradičním turnaji jsme si opět výborně zasportovali, ale
zároveň jsme oslavili sedmé narozeniny našeho domova.
17.09.2005 Křivoklátské panování. Na pozvání Svazku měst a obcí jsme se
zúčastnili setkání na hradě Křivoklát, kde jsme prezentovali naše výrobky z chráněné
dílny. Křivoklátského panování se zúčastnili starostové obcí rakovnického okresu a
nechyběl ani hejtman Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. Petr Bendl.
20.09.2005 Podzimní emoce. Podzimní emoce je název výstavy emotivních obrazů
handicapovaných umělců z našeho domova, kterou jsme uspořádali v Rabasově galerii
v Rakovníku.
28.9.2005 Svatováclavské zamykání a druhá plavba Kryštofa Kolumba.
„Ve středu dne 25. září 1493, hodinu před východem slunce, zvedl admirál
kotvy z kanálu v Cádizu, kde se sestavovala flotila a dal se na cestu k jihozápadu“…
tak začíná své líčení druhé Kolumbovy expedice jeho syn don Fernando. Na
nábřeží se tenkrát přišly rozloučit stovky diváků, kterým se naskytl monumentální
pohled na zástup lodí, vyplouvajících za sebou na širé moře. Vlajková loď nesla jako
při první expedici jméno Santa Maria… … a za 552 let… ve středu dne 28. září 2005,
dvě hodiny před polednem, vztyčili Bocmani z Prahy, Hastrmánci ze Sedlce, Ráčci
z Rakovníka a Sumečci z Poděbrad (opět včele s Míšou a v převlečení za indiány)
českou a španělskou vlajku na hrázi rybníka Dolejší Kařezský. Vyslechli na cestu
Šutrákovu píseň a ve flotile šesti lodí se vydali na cestu k severozápadu.
Tak začala druhá expedice za poznáním krás českých rybníků. Na břehu
zamávaly dětem na rozloučenou maminky a kormidelníci navedli čluny správným
směrem kolem zarostlých břehů rybníka. Jedinou známkou civilizace v této krásné a
chráněné krajinné oblasti byla železniční trať, která přetínala rybník na dvě poloviny.
Všichni chtěli poznat obě části a tak se vydali k nízkému viaduktu. Podplout viadukt
znamenalo plout tunelem vleže na zádech a rukama se odrážet od jeho stěn plných
pavučin. Široký byl přesně na šířku raftu. Stálo to za to, protože druhá část rybníka
byla zase jiná a její okolí také. Pohled na neporušenou krajinu, břehy plné rákosu s
„doutníky“ a divoké ptactvo bylo odměnou. I počasí přálo a tak za dobrého větru
v zádech se všichni bez udělání vrátili okolo druhého břehu zpět. Velkým klíčem
„zamkli vodu“ a ukončili tak letošní vodáckou sezónu. Jako vloni na rybníku „Papež“
u Dobříše, tak i letos předvedl Jarda Šutrák v historickém španělském kostýmu jak se
rýžovalo zlato; pak si to ve třech pánvích všichni zkusili. Na závěr rozdal AlBert
švabachem napsané účastnické listy. Zbývá dodat, že akci pomohl finančně zajistit
Středočeský kraj v rámci projektu „Ráčata“ a plavbu po rybníku opět povolil Ing.
Myslivec, ředitel Lesní a rybniční správy panství Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda.
Spolupracovali pan Jandera vrchní porybný a pan Šindler, starosta obce.
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01.10.2005 Jarmark v Otročiněvsi. Zúčastnili jsme se oslav v obci Otročiněves, kde
jsme prezentovali výrobky z naší chráněné dílny. Oslav se zúčastnil i prezident České
republiky Václav Klaus.
21.10.2005 Turnaj v bowlingu Tradiční turnaj uživatelů služeb v bowlingu.
09.-13.11.2005 Sedm divů. V rámci divadelní přehlídky Popelka, kterou pořádá
Kulturní centrum Rakovník a divadelní spolek Tyl, jsme vystavovali obrazy našich
uživatelů.Tak jako v loňském roce byl o naše obrazy veliký zájem.
22.11.2005 Poděbrady. Na pozvání našich kamarádů z Handicap centra Srdce
v Poděbradech jsme se zúčastnili v oslav 10. výročí SPMP.
27.11.2005 Radost všem dětem. Mateřské Wellness studio Radost nás pozvalo na
kulturní odpoledne a výtěžek z této akce věnovalo našemu domovu.
30.11.2005 Prodejní výstava výrobků Praha. Prodejní výstava na Krajském úřadu
Středočeského kraje byla opět velmi krásná a úspěšná.
01.12.2005 Módní přehlídky jsme se zúčastnili na pozvaní salónu Beauty R. Šímové.
05.12.2005 Mikuláš na radnici. Pan starosta nás pozval na radnici a Mikuláš s čertem
nadělil našim uživatelům Mikulášovy dobroty.
13.12.2005 Koncert Jarka Nohavici. Účast na večerní koncertu v Kulturním centru.
15.12.2005 Pohoda v Brance. Ve spolupráci s Městskou knihovnou jsme uspořádali
předvánoční trhy.
19.12.2005 Tři mušketýři. Účast na muzikálu v pražském divadle Brodway.
22.12.2005 Vánoce Ráčků. Vánoce Ráčků jsme letos oslavili s rodiči a s kamarády
v Ráčku. Zahrát nám přišli děti z kapely Zvon pod vedením pana Křižanovského,
dárky rozdal Ježíšek s nejhodnější Hvězdičkou, a všichni společně jsme šli pouštět
světélka naděje na rakovnický potok.
31.12.2005 Silvest*Ráček v Praze na Vyšehradě byl připraven nejen jako opakování
minulého Silvestra (Moto*Ráčku), ale i na připomínku, že zde na Vyšehradě před pěti
lety začal kurz bocmanů. Avšak sněhová kalamita, která zasáhla nejen hory, ale i
Středočeský kraj, to překazila. Objednané mikrobusy byly odvolány a ráno se
telefonicky všichni kamarádi bocmani dozvěděli špatnou zprávu, že je akce zrušena.
Ale svatý Petr to tak nenechal. Stalo se neuvěřitelné, během dopoledne přišla velká
obleva a tak Ráčci s ředitelkou Ilonkou kvapem nasedli v Rakovníku do motoráčku a
přijeli odpoledne na skok do Prahy. Vyšehrad se nedal stihnout a tak se jen posilnili u
Mc. Donalda a rychle prošli Celenou ulicí na Staroměstské náměstí, aby slyšeli už jen
zakokrhání kohouta na orloji. U Mistra Jana Husa odpálili šampus, zapálili si prskavky
a popřáli do Nového roku. Po několika úsměvech do fotoaparátu pak zase prchali na
Masarykovo nádraží na zpáteční motoráček. AlBert jim jen tak tak stačil a ve vlaku
jim slíbil, že se na ten Vyšehrad podívají všichni jindy.
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Tak to byl nejen konec roku 2005 a projektu „Sedm divů“, ale také začátek
nového projektu „Dělání“, podpořeného dotací Středočeského kraje, a grantem
Nadace ROS z Globálního grantu EU.
Celoroční projekt Domova Ráček o.p.s.
„D ě l á n í“ 2006
Motto :
„Ten dělá to a ten zas tohle, a všichni dohromady uděláme moc!“
zpíval národní umělec Jan Werich.
Celoroční projekt roku 2006 s názvem „Dělání“ je první částí dvouletého
projektu „Dílna Ráčků“ podpořeného Nadací ROS z Globálního grantu EU. Je
připravován nejen pro uživatele služeb Domova Ráček o.p.s., ale i pro další zájemce a
zahrnuje celou řadu činností.
Ergoterapie :
• práce na zakázkách v chráněné dílně : třídění výlisků z umělých hmot, tkaní,
košíkářská výroba apod.;
• výuka vaření v chráněném bytě i přírodě (pečení a grilování);
• získávání praktických návyků při úklidu, praní a prodeji výrobků.
Muzikoterapie :
• nácviky, zkoušky a koncerty rytmické skupiny Ráček;
• zpívání při kytaře a elektronických varhanách ve stacionáři i mimo;
• účast na koncertech doc.Hoška v Praze „Nekonvenční žižkovský podzim“
• příprava a realizace kulturního festivalu Středočeského kraje „D*Ráček“.
Arteterapie :
• tvorba výtvarných děl v ateliéru chráněné dílny (emotivních obrazů, vypalované
glazované keramiky, drátkování apod.); prodejní výstavy;
• natáčení video snímků, jejich střih a účast v soutěži Videofestival 2006;
• fotografická tvorba, výstavy (fotogalerie na webu), účast v soutěžích;
• spolupráce s Rabasovou galerií v Rakovníku; vernisáže výtvarných děl;
• spolupráce s Kulturním centrem a Divadlem J.K.Tyla v Rakovníku.
Fyzioterapie a sportovní terapie :
• tréninky a soutěže v zahradním golfu; přebor OLIVIA CUP III. ročník;
• vodácká rehabilitační turistika; rafting;
• cyklistika, turistika a cykloturistika;
• plavání, posilování, bowling;
• atletika; účast na VI.olympiádě PROBO OPEN HANDICAP;
• sportovní masáže, balterapie,
• rehabilitační pobyty a vodácké výlety.
Výroční zprávu schválila správní rada 21.04.2006
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Kalendářní plán roku 2006
(činnosti zahrnuté do projektu „Dělání“).
31.prosinec 2005. Silvest*Ráček na Vyšehradě. Ukončení celoročního projektu „Sedm
divů“ a zahájení projektu „Dělání“.
1. apríl 2006 Videofestival „S vámi nás baví svět“ čtvrté bienále festivalu ve FrýdkuMístku.
20.dubna 2006 D*Ráček pátá nesoutěžní přehlídka divadelních a hudebních souborů
ze Středočeského kraje a Prahy.
1. máj 2006 Májové odemykání řek Sázavy a Vltavy se sv.Kiliánem.
10.června 2006 Oslavy 135.výročí spolku VLTAVAN Praha.
24.června až 28.června 2006 „Kapřík šupináč z Otavy“. 16.rehabilitační pobyt Orlík a
olympiáda PROBO OPEN HANDICAP.
Červenec či srpen 2005 Rehabilitační pobyt u moře s VZP (akce se SPMP).
28.září 2006 Svatováclavské zamykání řeky : třetí plavba Kryštofa Kolumba,
tentokrát okolo pražských ostrovů.
Organizační plán :
Řádné zasedání Správní rady : duben a prosinec 2006
Činnost ve Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR (kolektivní členství):
• Účast na zasedání Okresní organizace SPMP;
• Účast na Krajské konferenci SPMP (případně i XI.národní konferenci).
Účast na zasedání Správní rady patrona HANDICAP LYCEUM Praha v září;
Účast na oslavách 135. výročí založení spolku VLTAVAN v červnu;
Ediční činnost : vydání Výroční zprávy, kalendáře a občasníku „Potůček“.

***
Domov Ráček o.p.s.
je podporován dotacemi Středočeského kraje, Ministerstva zdravotnictví a
Ministerstva kultury. Značné podpory se mu dostává od dárců či mecenášů (dříve
jsme říkali „sponzorů“), mimořádně i od nadací a nadačních fondů. Všichni mají
u nás dveře otevřené a všem děkujeme ve Výroční zprávě.
Výroční zprávu schválila správní rada 21.04.2006
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Zpráva o hospodaření Domova SPMP Ráček IČ 67675565
za rok 2005
Příjmy za rok 2005 činily celkem
Výdaje za rok 2005 činily celkem
Výsledek hospodaření za rok 2005 celkem zisk
Hlavní činnost:
příjmy
Kč
výdaje
Kč
ztráta
Kč

Kč
Kč
Kč

638 430,06
638 430,06
0,00

Vedlejší činnost:
příjmy
Kč
8 225,00
výdaje
Kč
5 241,30
zisk
Kč
2 983,70

630 205,06
633 188,76
-2 983,70

Příjmy:
Příjmy organizace z hlavní činnosti celkem Kč
Provozní dotace
v tom: dotace od Úřadu práce
dotace na rehabilitační pobyt
Jiné ostatní výnosy
Úroky z účtu
Zúčtování fondů
Přijaté příspěvky

630 205,06

celkem

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

290
268
21
52

341,00
741,00
600,00
130,30
112,22
237 621,54
50 000,00

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

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

633 188,76
65
21
194
255
89
6

830,40
382,00
395,90
627,00
925,00
028,46

K 31.12.2005 byla provedena inventura pokladny:
fyzický stav činil
Kč
0,00
účetní stav činil
Kč
0,00
fyzický stav se rovná stavu účetnímu.
Sestavila k 31.12.2005
Ing. Andrea Bendová
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Zpráva o hospodaření Domova Ráček o.p.s. IČ 27115071
za rok 2005
Příjmy za rok 2005 činily celkem
Výdaje za rok 2005 činily celkem
Výsledek hospodaření za rok 2005 celkem zisk
Hlavní činnost:
příjmy
Kč 1 745 700,70
výdaje
Kč 1 740 070,83
zisk
Kč
5 629,87

Kč 1 776 700.70
Kč 1 750 412,43
Kč
26 288,27

Vedlejší činnost:
příjmy
Kč
31 000,00
výdaje
Kč
10 341,60
zisk
Kč
20 658,40

Příjmy:
Příjmy organizace z hlavní činnosti celkem Kč 1 745 700,70
Provozní dotace
v tom: dotace od
dotace od
dotace od
dotace od
dotace od
dotace od
dotace do

celkem
MěÚ Rakovník
Středočeského kraje sociální odbor
MěÚ Nové Strašecí
Úřadu práce
Středočeského kraje odbor sportu
Středočeského kraje odbor kultury
EU-Globální grant

Kč 1 506 668,00
Kč
50 000,00
Kč
850 000,00
Kč
5 000,00
Kč
227 668,00
Kč
20 000,00
Kč
30 000,00
Kč
324 000,00

Jiné ostatní výnosy
Úroky z účtu

Kč
Kč

238 534,69
498,01

Příjmy na výše uvedených položkách jsou určeny na provoz Domova
SPMP "RÁČEK", na mzdy jeho pracovníků a odvody organizace na
sociální a zdravotní pojištění.
Dalším zdrojem financování je rezervní fond organizace,na který
byly převedeny sponzorské dary v hodnotě Kč 360 265,86.
Výdaje:
Výdaje organizace na hlavní činnost činily celkem Kč
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné pojištění
Ostatní náklady

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

1 740 070,83
321
36
333
727
253
67

285,59
823,00
575,62
331,00
542,00
513,62

K 31.12.2005 byla provedena inventura pokladny:
fyzický stav činil
Kč
63,00
účetní stav činil
Kč
63,00
fyzický stav se rovná stavu účetnímu.
Sestavila k 31.12.2005
Ing. Andrea Bendová
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Rozpočet Domova Ráček o.p.s. IČ 27115071
na rok 2006

Provozní náklady celkem

562 932 Kč

Z toho
Materiálové náklady
- vybavení (DHIM)
- kancelářské potřeby
- ostatní mat. náklady – pomůcky

130 000 Kč
50 000 Kč
20 000 Kč
60 000 Kč

Nemateriálové náklady
- energie
- služby účetní
- služby mzdové účetní
- cestovní náklady
- drobné opravy
- spoje, poštovné
- školení a kurzy

432 932 Kč
150 000 Kč
30 000 Kč
20.000 Kč
60 000 Kč
80 000 Kč
72 932 Kč
20 000 Kč

Mzdové náklady celkem

1 365 466 Kč

Z toho
Hrubé mzdy zaměstnanců
Odvody sociální a zdravotní pojištění

1 011 456 Kč
354 010 Kč

Náklady na projekt celkem

1 928 398 Kč

Ilona Hrušková
ředitelka Domova Ráček o.p.s.
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Auditorský výrok byl vyjádřen dne 23.03.2006.

27

Výroční zpráva za rok 2005 Domova Ráček o.p.s. se sídlem v Rakovníku.

OPIS
Ing.Luboš Marek, Rennerova 2510, Rakovník, audit.dekr.č. 469, PKM AUDIT Consulting s.r.o.
Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1

ZPRÁVA AUDITORA
Auditor Ing. Luboš Marek, bytem Rennerova 2510 Rakovník, oprávněný k auditorské činnosti podle zákona
254/2000 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, číslo dekretu 469, v rámci činnosti auditorské
společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o. ověřili účetní závěrku společnosti
název : Domov Ráček o.p.s.
sídlo : Rakovník Na Sekyře 1765
PSČ : 269 01
IČ : 27115071
zápis v OR : Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 312

za období od 1.1.2005 do 31.12.2005
Provedli jsme audit přiložené roční účetní uzávěrky společnosti Domov Ráček o.p.s. se sídlem Rakovník,
Na Sekyře 1765 k 31.12.2005. Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší
úlohou je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem 254/2000 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky a
auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů. Tyto směrnice a standardy vyžadují plánování a
provedení tak, aby auditor získal přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených
v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných
společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv,
závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti Domov Ráček o.p.s. k 31.prosinci 2005 a
výsledku jejího hospodaření za období roku 2005 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými
předpisy České republiky.
Ověření výroční zprávy bude vzhledem k pozdějšímu zpracování doloženo samostatnou zprávou.
Výrok zní

BEZ VÝHRAD
V Praze dne 23.3.2006
Ing.Luboš Marek v.r.
odpovědný auditor dekret č.469
PKM AUDIT Consulting s.r.o.
licence č. 454
Poznámka : originály tohoto dokladu s podpisem auditora a kulatým razítkem se státním znakem a
nápisem „Ing.Luboš Marek auditor dekret číslo 469“, jsou k disposici u předsedy správní rady a také
u ředitelky Domova Ráček o.p.s. i se zprávou auditora.

Výroční zprávu schválila správní rada 21.04.2006

Auditorský výrok byl vyjádřen dne 23.03.2006.

28

Výroční zpráva za rok 2005 Domova Ráček o.p.s. se sídlem v Rakovníku.

Zpráva likvidátora
zařízení Okresního výboru Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Rakovníku
Domova SPMP „Ráček“ IČ 67675565
1. Na základě usnesení Okresního výboru SPMP v Rakovníku ze dne 21. června
2005, se kterým posléze souhlasila i výroční členská schůze OV SPMP 12. října
2005, bylo zařízení Domov SPMP „Ráček“ ke dni 31. prosince 2005 zrušeno
likvidací.
2. Usnesení OV SPMP o likvidaci bylo Republikovému výboru SPMP ČR zasláno
1. července 2005 cestou jeho sekretariátu spolu se žádostí o provedení
supervize Republikovou Kontrolní a revizní komisí.
3. Likvidátorem Domova SPMP „Ráček“ byla
ředitelka tohoto zařízení.

jmenována Ilona Hrušková,

4. Likvidace byla veřejně vyhlášena v Obchodním věstníku číslo 29/2005. V
zákonné lhůtě se nepřihlásil žádný věřitel, organizace či osoba se svými
pohledávkami, případně jinými nároky. Smlouvy s uživateli služeb, pracovní
smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dodávce služeb a energií apod. byly včas
vypovězeny.
5. Změna právní formy byla oznámena všem příslušným orgánům státní správy
(Městu Rakovník, Finančnímu úřadu, Okresní správě sociálního zabezpečení,
Všeobecné zdravotní pojišťovně, Živnostenskému úřadu). Každý úřad
uskutečnil po své linii závěrečné kontroly. Nebyly zjištěny závady. Protokoly
jsou uloženy v archivu Domova Ráček o.p.s. Identifikační číslo 67675565 bylo
u Statistického úřadu odhlášeno.
6. Finanční prostředky Domova SPMP „Ráček“ byly vyčerpány podle
schváleného rozpočtu. Rozpočtový schodek ve výši 50.000,- Kč na provoz byl
pokryt darem na základě darovací smlouvy s Domovem Ráček o.p.s., rovněž
tak jako příspěvek na rehabilitační pobyt. Pokladna byla vynulována, běžný
účet v České spořitelně a.s. číslo 540279399/0800, byl po dočerpání zrušen.
Státní dotace Domova SPMP „Ráček“ z Ministerstva kultury a Ministerstva
zdravotnictví a dotace na mzdy z Úřadu práce, byly včas a bez závad
vyúčtovány. Doklady jsou uloženy v archivu Domova Ráček o.p.s.
7. Inventurní komise, zvolená na výroční členské schůzi OV SPMP 12. října 2005
provedla řádnou inventarizaci a nezjistila nesrovnalosti. Smlouvou darovací
byly movité věci Domova SPMP „Ráček“ převedeny do evidence Domova
Ráček o.p.s.
Výroční zprávu schválila správní rada 21.04.2006
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8. Předseda Republikové Kontrolní a revizní komise Ing. Drholec vyjádřil 1.února
2006 v telefonickém rozhovoru s předsedou správní rady JUDr. Veselým plnou
důvěru závěru revizní komise Okresního výboru SPMP s tím, že supervize
RKRK SPMP ČR není zapotřebí.
9. Závěr revizní komise Okresního výboru SPMP zní :
Likvidace právnické osoby Domova SPMP „Ráček“ IČ 67675565 byla
uskutečněna v souladu se stanovami Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
ČR a obecně platnými předpisy ke dni 31. prosince 2005 a proběhla bez závad.
V Rakovníku dne 28.února 2006
Č.j. 45/2006
Ilona Hrušková
likvidátorka v.r.

*
Zpráva revizní komise OV SPMP
o provedení závěrečné revize zařízení Okresního výboru SPMP v Rakovníku
Revizní komise OV SPMP ve složení :
Marie Machková
Marie Černá
Hana Klucová
uskutečnila dne 26.ledna 2006 závěrečnou revizi zařízení OV SPMP
Domov SPMP „Ráček“ IČ 67675565
1. Revizní komise konstatuje :
1.1.

Na základě usnesení Okresního výboru SPMP v Rakovníku ze dne
21.června 2005, se kterým 12. října 2005 souhlasila výroční členská schůze
OV SPMP, bylo zařízení Domov SPMP „Ráček“ ke dni 31. prosince 2005
zrušeno likvidací.

1.2.

Likvidace byla vyhlášena v Obchodním věstníku číslo 29/2005. V zákonné
lhůtě se nepřihlásil žádný věřitel, organizace či osoba se svými
pohledávkami, případně jinými nároky.
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1.3.

Usnesení OV SPMP o likvidaci bylo Republikovému výboru SPMP ČR
zasláno cestou jeho sekretariátu 1.července 2005 spolu se žádostí o supervizi
Republikovou Kontrolní a revizní komisí. Nepřišla žádná odpověď.

2. Revizní komise zjistila :
2.1.

Změna právní formy byla oznámena všem příslušným orgánům státní správy
(Městu Rakovník, Finančnímu úřadu, Okresní správě sociálního
zabezpečení, Všeobecné zdravotní pojišťovně, Živnostenskému úřadu).
Každý úřad uskutečnil po své linii závěrečné kontroly. Nebyly zjištěny
závady. Protokoly jsou uloženy v archivu Domova Ráček o.p.s.

2.2.

Identifikační číslo organizace 67675565 bylo u Statistického úřadu
odhlášeno.

2.3.

Finanční prostředky Domova SPMP „Ráček“ byly dočerpány podle
schváleného rozpočtu. Rozpočtový schodek ve výši 50.000,- Kč na provoz
byl pokryt darem na základě darovací smlouvy s Domovem Ráček o.p.s.,
rovněž tak jako příspěvek na rehabilitační pobyt.

2.4.

Účetní doklady byly řádně vedeny, pokladna byla vynulována a účet
v České spořitelně a.s. číslo 540279399/0800 byl zrušen. Doklady jsou
uloženy v archivu Domova Ráček o.p.s.

2.5.

Státní dotace Domova SPMP „Ráček“ z Ministerstva kultury a Ministerstva
zdravotnictví a také dotace na mzdy z Úřadu práce, byly včas a bez závad
vyúčtovány sekretariátu SPMP ČR.

2.6.

Inventurní komise, zvolená na výroční členské schůzi 12. října 2005
provedla řádnou inventarizaci a nezjistila žádné nesrovnalosti.

2.7.

Smlouvou darovací byly movité věci Domova SPMP „Ráček“ převedeny do
evidence Domova Ráček o.p.s.

3. Revizní komise přijala tento závěr :
Likvidace právnické osoby Domov SPMP „Ráček“ IČ 67675565 byla
uskutečněna v souladu se stanovami Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
ČR a obecně platnými předpisy ke dni 31. prosince 2005. Likvidace proběhla
bez závad.
V Rakovníku dne 26.ledna 2006
Čj. 44/2006
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Zlatá listina dárců, sponzorů a mecenášů 2005
Provoz Domova Ráček o.p.s. by nebylo možné zajistit jen z příspěvků uživatelů služeb
(tj. klientů). Náklady v roce 2005 činily 1 740 070 Kč, z toho příspěvky uživatelů
služeb pokryly jen 8 %. Dotace státu a města pokryly 54 %, Úřad práce 13% Globální
grant z EU 18 %. Zbytek nákladů, 7 % byl uhrazen dárci, ať již právnickými nebo
fyzickými osobami. Vedle finančních darů to byly dary věcné i úhrada pobytu u moře.

Ráčci děkují :
Středočeský kraj
Město Rakovník

Ministerstvo zdravotnictví
Úřad práce Rakovník

Ministerstvo kultury
VZP Rakovník

Nadace Rozvoje občanské společnosti z Globálního grantu EU
Tepelné zásobování s.r.o.

PROBO GROUP a.s.
CHMEL Praha v.o.s. Praha
F.C.A. a.s.
CK Kontakt
Valeo – autoklimatizace s.r.o.
TJ Tatran RAKO Rakovník KC Rakovník
Sport – Galanterie
Procter & Gamble Ing.Marcely Šimůnkové
Rakona s.r.o.
MUDr.Tomáš Semerádt
Jitka Vodrážková
Pavel Beneš, Krakov
Obec Slabce
Obec Roztoky
Obec Šanov
Obec Branov
Obec Nový Dvůr
Obec Ruda
Obec Nesuchyně
Obec Hořesedly
Obec Hořovičky
Obec Kolešov
Obec Václavy

CROY s.r.o.
Mercedes Benz
BENPE v.o.s.
Studio RADOST
Klub přátel Dětských
domovů N.Strašecí

MUDr.Marie Rybová
Mgr.Gudrun Humlová
Salon Beauty Radky Šímové Irena Mikolášová
HANDICAP LYCEUM Praha Mgr.Ludvík Vožeh

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

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

Obec Nezabudice
Obec Všetaty
Obec Městečko
Obec Senec
Obec Lužná
Obec Milostín
Obec Chrášťany
Obec Děkov
Obec Řevničov
Obec Čistá
AGROS as Hořesedly

IZO-AGRO spol. s.r.o. Panoší Újezd
CHOV CHAROLAIS spol.s.r.o.Panoší Újezd
Josef Boubín, soukr.zeměd. Panoší Újezd
Jiří Knor soukromý zemědělec Panoší Újezd
Zbyněk Palkoska, rolník Povlčín
M.Pánek soukromý zemědělec Pavlíkov
RAKO CHMEL s.r.o. Kolešovice

BALKAN CZ spol. s.r.o. Slabce
Vladimír Švarc Petrovice
LEPIČ & ŠPIČKA s.r.o. Hořesedly
AGROSPOL Petrovice s.r.o.
Ing.Beneš Stanislav soukromý zeměd. Skupá
Jan Krejčík Tytry Pavlíkov
HOPF-CENTRUM s.r.o. Hořovičky
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Auditorský výrok byl vyjádřen dne 23.03.2006.

32

Výroční zpráva za rok 2005 Domova Ráček o.p.s. se sídlem v Rakovníku.

Nemá to háček, jsme domov Ráček !

Naším patronem je

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

Našimi přáteli jsou
Hradní Duo,
Rabasova galerie v Rakovníku,
Městská knihovna v Rakovníku,
Klub SPMP DRUK z Prahy,
Handicap centrum SRDCE z Poděbrad,
Výroční zprávu 2005 vydal Domov Ráček o.p.s.
se sídlem v Rakovníku, Na Sekyře 1765, v nákladu 200 výtisků.
Uzávěrka 21.dubna 2006. Zpráva je zveřejněna na www.racek.wz.cz
a uložena ve sbírce listin Městského soudu v Praze, oddíl O vložka 312.
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