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Úvodem
ke třetí výroční zprávě obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s.
Uplynulý rok přinesl po vydatných jarních deštích a povodních tropické léto,
pak vlažný podzim a zimu, prý nejteplejší od roku 1880. Co však přinesl nám poskytovatelům a uživatelům služeb Domova Ráček o.p.s. ?
Především jsme se „dočkali“ vydání Zákona o sociálních službách a dokonce
též prováděcí vyhlášky. Podle „odborníků“ jde prý o největší změny v sociální oblasti
od dob Marie Terezie. Nekomentujeme, protože tyto doby (1740-1780) nepamatujeme.
Můžeme jen okomentovat rozsah. Například „Desatero Božích přikázání“ má 42 slov,
„Prohlášení nezávislosti“ třinácti severoamerických států z roku 1776 má 311 slov,
kdežto ke stanovení „Podmínek registrace poskytovatelů sociálních služeb“ v jediném
paragrafu (§79) zákona číslo 108/2006 Sb., spotřeboval zákonodárce 946 slov. A tak
žádost o registraci Domova Ráček o.p.s., který od již 1.února 1998 poskytuje kvalitní
sociální služby má 56 listů. Odhadněte, kolik času nás její příprava asi stála.
K registraci jsme žádost předložili Krajskému úřadu mezi prvními.
Na valné hromadě České rady humanitárních organizací v roce 2006 přirovnal
její president Zákon o sociálních službách k „vlnám tsu-nami“ které pohltí mnoho
poskytovatelů služeb. Nekomentujeme, protože nás tento zákon zatím zahltil „vlnami“
administrativních úkolů, ale však nepřinesl to podstatné, co ke klidnému a kvalitnímu
poskytování služeb potřebujeme, totiž jistotu ve financování. Nejstručnější ustanovení
zákona má jen 5 slov: „na poskytnutí dotace není právní nárok“. Předchází věta „ze
státního rozpočtu mohou být podle zvláštního právního předpisu poskytnuty účelové
dotace“, což je třeba číst: „nemusejí“. Představa předsedy Národní rady zdravotně
postižených, že si uživatelé služeb budou nyní vybírat své poskytovatele a zaplatí jim
služby, je úsměvná. Jeho slova „zákon je nový v tom, že dává kompetence klientům. Já
říkám – z malých dětí dělá dospělé občany, protože umožňuje lidem se zdravotním
postižením, kteří jsou závislí na službách, aby rozhodovali sami za sebe“ nechápeme.
Úhrady za služby, které stanoví prováděcí vyhláška nestačí bez dotací poskytovatelům
„ani na slanou vodu“. Představa předsedy, že snížené účelové dotace doplatí klienti
z příspěvků, co mají dostat na úhradu sociálních služeb podle stupně závislosti, už
úsměvná není a ohrožuje existenci všech stacionářů, tedy i Domova Ráček o.p.s.
Tak jsme tedy vstoupili do nového „Evropského roku rovných příležitostí“ 2007
s nejistotou, zda se nám podaří celoroční projekt Domova Ráček o.p.s., který jsme také
nazvali „Rovná příležitost“, realizovat. Věříme že ano, protože věříme všem našim
pracovnicím v sociálních službách, dobrovolníkům, mecenášům i samotným Ráčatům.
Zatím se seznamte, jak jsme vloni splnili celoroční projekt, který měl název „Dělání“.
Ilona Hrušková a JUDr. Josef J. Veselý
Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2007 Auditorský výrok byl vyjádřen dne 19.03.2007
Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb vydal Krajský úřad Sčk dne 22.02.2007
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Řízení a organizace poskytování sociálních služeb.
Zakladatelé společnosti zajišťovali řízení, organizaci práce, plánování
činnosti, plnění zákonů a závazných norem i získávání finančních prostředků z posic
předsedy správní rady a ředitelky Domova Ráček o.p.s. Paní Ilona Hrušková navíc
pracuje v komisi Odboru sociální péče ke komunitnímu plánu Města Rakovníka za
osoby s handicapem.
Správní rada Domova Ráček o.p.s. se v souladu se zákonem číslo
248/1995 Sb., sešla na dvou řádných zasedáních. Tři roky funkčního období uplynuly;
všichni však slíbili pracovat i v dalším období, opět bez nároku na odměnu. Správní
rada upravila statut Domova Ráček o.p.s. ve smyslu Zákona o sociálních službách,
schválila Metodiku poskytování sociálních služeb a projednala další důležité otázky.
Výpis z unesení je uveden na dalších stránkách.
Metodika poskytování sociálních služeb byla zpracována ve smyslu
citovaného zákona číslo 108/2006 Sb., a byla vydána pod názvem „Sborník 2007“.
Obsah je uveden v příloze. Před vydáním byla konzultována s mnoha odborníky na
seminářích Informačního centra neziskových organizací o.p.s. se zaměřením na
standardy kvality sociálních služeb a také s autory právních norem a s poskytovateli
dotací; její zpracování si vyžádalo desítky až stovky hodin práce (její rozsah je 172
stran) a je proto výhradně know-how Domova Ráček o.p.s. a HANDICAP LYCEA
Praha o.s., není povoleno dále ji rozmnožovat, nebo pořizovat kopie; oprávněným
osobám bude umožněno pořizovat výpisky. Výjimku činí materiály zveřejněné na
webových stránkách a ve výročních zprávách. S Metodikou byly seznámeny všechny
pracovnice v sociálních službách.
Žádost o registraci poskytovatele sociálních služeb podal Krajskému úřadu
Středočeského kraje Domov Ráček o.p.s jako jeden z prvních. Rozhodnutí o registraci
získal již 22. února 2007 pod číslem jednacím 1/2007.
Žádost o registraci ochranné známky t.j. znaku a názvu „Domov Ráček
o.p.s.“, byla po špatných zkušenostech s jejím opakovaným zneužitím podána Úřadu
pro průmyslové vlastnictví 5. února 2007 pod číslem O – 445133. Dodejme, že název
„Ráček“ nebyl dosud nikde v Evropské unii zaregistrován.
Kvalifikační předpoklady stanovené Zákonem o sociálních službách jsou
u většiny pracovnic splněny; ostatním bude umožněno absolvovat předepsaný kurz do
konce roku 2008 v souladu s ustanovením zákona číslo 29/2007 Sb., který novelizuje
§120 zákona číslo 108/2006 Sb. Vedle tohoto kurzu jsou pracovnice vysílány na různá
školení, semináře a vzdělávací či zdokonalovací kurzy. V příloze je uvedena přehledná
tabulka profesního rozvoje, zpracovaná od založení obecně prospěšné společnosti.
Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2007 Auditorský výrok byl vyjádřen dne 19.03.2007
Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb vydal Krajský úřad Sčk dne 22.02.2007
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Kontrolní orgány jak Krajského úřadu (19.10.2006), tak Nadace ROS
(6.02.2006 a 19.12.2006), které prověřovaly realizaci podpořených projektů, nezjistily
závady naopak, nešetřily chválou. V příloze uvádíme jeden výpis. Kontrolní orgány
Finančního úřadu a Správy sociálního zabezpečení rovněž nenašly závady. Také účetní
audit dopadl díky kvalitní práci ekonomky Ing. Andreji Bendové bez výhrad.
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR (SPMP ČR), jehož je Domov
Ráček o.p.s. kolektivním členem, i nadále dobře spolupracuje. Nakonec, Mgr. Lenka
Niezgodová, předsedkyně okresní organizace, je zároveň členkou správní rady a sídlo
Okresní organizace bylo ponecháno v Domově Ráček o.p.s. (jakož i sídlo Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých). Jak paní Ilona Hrušková, tak JUDr. Josef
J. Veselý byli delegáty XI. Národní konference SPMP ČR v Třebíči, kde m.j. připravili
doprovodný program velkoplošnou projekcí videosnímků pod názvem „SPMP mezi
dvěma konferencemi“. Tam se také dozvěděli, že mnoho stacionářů si uvědomuje až
nyní dosah jejich slov z otevřeného dopisu a z úvodů výročních zpráv o potřebě
dokonale ošetřené právní subjektivity. Potěšila rovněž slova kolegů, že tyto výroční
zprávy „jsou kuchařkou, jak oni budou dělat o.p.s.“. Skutečně: v Liberci
a Poděbradech již ke změnám došlo. Nejen to, naše zkušenosti možná pomohou
i některým příspěvkovým organizacím v Rakovníku, kterým je paní Ilona Hrušková na
požádání vysvětlovala.
HANDICAP LYCEUM Praha o.s., které je patronem Domova Ráček o.p.s.
spolupracovalo nejen při realizaci rehabilitačních projektů a půjčovalo pro školení
snímky z Videokabinetu, ale zejména pomohlo při zpracování Metodiky poskytování
sociálních služeb, standardů a přípravě registrací jako poradenský a právní servis. Na
oplátku byl Domov Ráček o.p.s. hlavním pomocníkem při přípravě a realizaci projektu
Videofestival® „S vámi nás baví svět“.
Soubor informací o poskytování sociálních služeb Domova Ráček o.p.s. je
dnes možno získat z mnoha zdrojů. Přehled je zapracován do Metodiky poskytování
sociálních služeb (výpis je v příloze). Kvalitní webové stránky www.DomovRacek.cz
jsou prací dobrovolníka Tomáše Hrušky.
Uznání se dostalo ředitelce Iloně Hruškové a dobrovolnici Petře Vitvarové od
Pedagogické fakulty University Karlovy za podporu mezinárodního projektu Erasmus
Mundus. Paní Ilona Hrušková byla také nominována na cenu „Zlaté srdce 2006“
udělovanou Nadací „Naše dítě“ za projekty pro děti s handicapem. Národní konference
SPMP ČR jmenovala JUDr. Josefa J. Veselého „čestným členem SPMP“ za
dlouholetou aktivní práci ve prospěch osob s handicapem.
Poděkování patří pracovnicím Krajského úřadu Středočeského kraje,
Mgr. Martině Ozorovské a pí. Libuši Pazákové za spolupráci a pomoc při řešení
problémů.
Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2007 Auditorský výrok byl vyjádřen dne 19.03.2007
Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb vydal Krajský úřad Sčk dne 22.02.2007
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Výpis
USNESENÍ
ze šestého zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s. dne 18. prosince 2006
Správní rada se sešla v souladu se Zákonem č.248/1995 Sb. a zřizovací listinou
na svém letošním druhém zasedání, aby se zabývala přípravou přijetí Zákona
o sociálních službách číslo 108/2006 Sb., vyhodnotila splnění úkolů a posoudila stav
přípravy a zabezpečení projektů v roce 2007. Součástí zasedání byla i porada
projektového týmu „Dílna Ráčků“ číslo CZ.04.1.03./2.3.15/0210.
ad 1. Kontrola plnění usnesení pátého zasedání správní rady ze dne 21.04. 2006:
1.1. Správní rada konstatuje, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.
1.2. Správní rada děkuje všem dobrovolníkům i zaměstnancům Domova Ráček o.p.s.
včele s ředitelkou za splnění úkolů, vyplývajících z projektu „Dělání“.
ad 2. Složení správní rady v příštím funkčním období:
2.1. Správní radě končí tříleté funkční období. Všichni členové správní rady projevili
ochotu pracovat ve své funkci i v dalším období v letech 2007 – 2009.
2.2. Vzhledem k tomu, že prodloužení funkčního období neodporuje statutu ani
zakládací listině, může (a bude) správní rada pokračovat v práci ve stejném složení.
ad 3. Projednání úkolů vyplývajících ze Zákona o sociálních službách č.108/2006
Sb. a prováděcí vyhlášky č.505/2006 Sb.
3.1. Správní rada souhlasí s úpravou Statutu, přijatého na zasedání rady 22. července
2004, ve smyslu zákona č.108/2006 Sb.
3.2. Správní rada ukládá ředitelce Domova Ráček o.p.s. zveřejnit plné znění
upraveného Statutu ve Výroční zprávě roku 2006. Po získání registrace poskytovatele
sociálních služeb (viz dále) ukládá předsedovi správní rady požádat Městský soud
v Praze o změnu zápisu v rejstříku obecně prospěšných společností.
3.3. Správní rada schvaluje „Metodiku poskytování sociálních služeb Domova Ráček
o.p.s.“, vydanou ve Sborníku 2007 včetně základních pracovních postupů k naplnění
kritérií kvality sociálních služeb. Ukládá předsedovi správní rady a ředitelce provádět
v Metodice průběžné úpravy a doplnění s tím, že po ověření v praxi bude novelizována
ve Sborníku 2008.
3.4. Správní rada ukládá ředitelce Domova Ráček o.p.s. seznamovat pracovnice
v sociálních službách (přiměřeně uživatele služeb a rodiče) s ustanovením Metodiky
a od 1. ledna 2007 a zahájit plnění standardů zde uvedených; podle Metodiky rovněž
přepracovat všechny dokumenty (smlouvy, pracovní náplně aj.) od 1. ledna 2007.
Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2007 Auditorský výrok byl vyjádřen dne 19.03.2007
Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb vydal Krajský úřad Sčk dne 22.02.2007
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3.5. Správní rada ukládá předsedovi správní rady a ředitelce Domova Ráček o.p.s.
předložit v zákonném termínu žádost o registraci poskytovatele sociálních služeb ve
smyslu §§ 78 a 79 u Krajského úřadu Středočeského kraje.
ad 4. Správní rada bere na vědomí zprávu ředitelky o čerpání grantů a dotací v roce
2006 a podání žádostí Středočeskému kraji na rok 2007; vyslovuje uznání za její úsilí
při zajišťování financí. Současně doporučuje shánět prostředky na nákup vozidla typu
combi .
ad 5. Správní rada projednala a schvaluje celoroční projekt 2007 „Rovná příležitost“
a děkuje za jeho kvalitní přípravu.
ad 6. Porada projektového týmu „Dílna Ráčků“ číslo CZ.04.1.03./2.3.15/0210.
5.1. Správní rada vzala na vědomí informaci ředitelky Domova Ráček o.p.s. o čerpání
grantu z tohoto projektu a výsledku kontroly orgánů Nadace ROS. Zápis z kontroly
ukládá zveřejnit ve Výroční právě.
5.2. Správní rada se seznámila s monitorovací zprávou, vypracovanou ředitelkou
Domova Ráček o.p.s. a nemá k ní připomínek.
ad 7. Správní rada projednala v různém:
7.1. Správní rada bere na vědomí poděkování, které se dostalo ředitelce Domova
Ráček o.p.s. od koordinátora Pedagogické fakulty UK doc. PhDr. Jana Šišky, PhD. za
spolupráci na mezinárodním programu EU Erasmus Mundus české University
Karlovy, anglické Roehampton University a holandské Fontys University. Vedle paní
Ilony Hruškové patří dík i dlouholeté dobrovolnici Domova Ráček o.p.s., slečně Petře
Vitvarové. Výňatek z dopisu zveřejnit ve Výroční zprávě 2006.
7.2. Správní rada vyslovuje poděkování za úspěšnou presentaci na Videofestivalu®
„S vámi nás baví svět“ 1. 4. 2006, kde Domov Ráček o.p.s. nejen získal hlavní cenu za
snímek „Povídání s Honzou“, ale i poděkování za spolupráci, které patří ředitelce Iloně
Hruškové a dobrovolnici Petře Vitvarové. Správní rada bere na vědomí, že příští,
jubilejní páté bienále festivalu bude 1. 5. 2008 uspořádáno tam, kde bylo první tj.
v Rakovníku.
7.3. Závěr: Správní rada konstatuje, že společnost „Domov Ráček o.p.s.“ v roce 2006
naplnila beze zbytku ustanovení Statutu tím, že vzorně poskytovala obecně prospěšné
a sociální služby, pro které byla zřízena.
V Rakovníku dne 18. prosince 2006.
Mgr. Lenka Niezgodová
PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D.
Na vědomí: Ilona Hrušková

Číslo jednací: 136 /2006
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 zejména poskytování sociálních služeb osobám
s handicapem a pomoc jejich rodinám, opatrovníkům či asistentům ve smyslu zákona číslo
108/2006 Sb. 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 a sociálních
služeb:
a) denní stacionář s rehabilitačním a vzdělávacím programem pro osoby s mentálním či
tělesným handicapem, nebo s kombinovanými vadami,
b) chráněné bydlení s částečnou osobní asistencí a odlehčovací službou,
c) služby sociálně terapeutické dílny,
d) sociální rehabilitace, 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 uživatelům služeb a jejich rodičům v tíživé situaci (tísňová péče, krizová
pomoc a telefonická krizová pomoc, odlehčovací služba),
g) sociální poradenství, v případě potřeby přímé zastupování uživatelů služeb
a průvodcovská služba,
h) osvětová, vzdělávací a publikační činnost v oblasti sociální a zdravotnické.
Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2007 Auditorský výrok byl vyjádřen dne 19.03.2007
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Článek III
Podmínky pro poskytování obecně prospěšných služeb
Služby společnosti jsou poskytovány osobám s mentálním nebo tělesným handicapem, jejich
rodinným příslušníkům a osobám, které se podílejí na péči o handicapované.
O poskytnutí služby společnosti si musí uchazeč požádat písemně (osobně nebo
prostřednictvím opatrovníka). Žadatelem může být i státní, krajská nebo obecní organizace.
O poskytnutí služby je s uchazečem uzavřena písemná smlouva, zpravidla na dobu určitou.
Ve smlouvě uchazeč mimo jiné souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů společnosti.
Před poskytnutím služeb uvedených v čl. II písmeno a) až d) má společnost právo žádat od
uchazeče o poskytnutí služby vyjádření jeho ošetřujícího lékaře.
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 do výše, kterou stanoví právní předpis. Výše úhrady se stanoví tak, aby byly pokryty
náklady spojené s poskytováním těchto služeb.
Účelem poskytování služeb není vytváření zisku.
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.
Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2007 Auditorský výrok byl vyjádřen dne 19.03.2007
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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.
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.
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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 upraven a schválen
na šestém zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s.
dne 18. prosince 2006

Mgr. Lenka Niezgodová

PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D.

JUDr. Josef J. Veselý
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Kalendářní přehled poskytnutých sociálních služeb 2006
(ve smyslu článku II. Statutu Domova Ráček o.p.s.)
a) denní stacionář s rehabilitačním a vzdělávacím programem pro osoby
s mentálním či tělesným handicapem, nebo s kombinovanými vadami:
06.01.2006 Hudební skupina Hradní duo na Tříkrálové návštěvě ve stacionáři
16.01.2006 Vystoupení „Pantomima v Ráčku“
29.03.2006 Návštěva v Handicap centru Srdce v Poděbradech „Den otevřených dveří“
03.04.2006 Návštěva Divadélka KOS z Českých Budějovic
12.04 2006 Návštěva MŠ V Lukách a velikonoční vystoupení
03.05.2006 Turistika na naučené stezce „Bradatka“
10.05.2006 Účast na výlovu rybníka u Vyskočilů
11.05 2006 Návštěva sportoviště CAFEX, turnaj v tenise se známými osobnostmi
20.05.2006 Pochod BARRANDE A TRILOBIT
23.05.2006 Poznávací výlet po Praze
01.06.2006 Galerie Samson : vernisáž výstavy s převzetím sponzorského daru
30.06.2006 Zahradní slavnost v Domově Ráček o.p.s.
10.09.2006 Účast na výlovu rybníka u Vyskočilů
12.12.2006 Malování v Rabasově galerii v Rakovníku
b) chráněné bydlení s částečnou osobní asistencí a odlehčovací službou
01.01. až 31.12.2006 užívali chráněné bydlení na základě smlouvy : Pavel Pospíšil,
Renáta Palkostová a Ludmila Polanecká
01.01. až 31.12.2006 od pondělí do pátku Monika Hnízdilová, odlehčovací služba
22.01. až 26.01.2006 Vladan Šimon, odlehčovací služba
12.04. až 15.04.2006 Vladan Šimon, odlehčovací služba
28.11.2006 Jednání se sponzorkou paní Levovou a úpravy v chráněném bytě
29.11. až 01.12.2006 Vladan Šimon, odlehčovací služba
c) služby sociálně terapeutické dílny (mimo pravidelnou denní činnost)
28.03.2006 Tvorba emotivních obrazů pro mecenáše Videofestivalu 2006
05.04.2006 Prodejní výstava NNO v budově Krajského úřadu Středočeského kraje
07.04 až 08.04.2006 Veletrh NNO pořádaný Olivovou nadací v Říčanech
16.04.2006 Velikonoční výstava výrobků na hradě Křivoklát
25.04 2006 Tvorba emotivních obrazů pro Pedagogicko psychologickou poradnu
16.06. až 17.06.2006 Prodejní výstava a prezentace výrobků na hradě Krakovci
04.07.2006 Kurz ergoterapie - metoda tupování
16.09.2006 „Křivoklátské panování“ - prezentace výrobků
20.09.2006 Zahájení příprav na vernisáž obrazů Ráčků „Podzimní emoce“ 08.11.2006
21.09.2006 Kurz ergoterapie - metoda košíkářství
26.09.2006 Kurz ergoterapie , batikování
04.09.2006 Kurz ergoterapie - metoda košíkářství
16.10.2006 Kurz ergoterapie - metoda košíkářství
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17.10.2006 Kurz ergoterapie – metoda šibory
18.10.2006 Arteterapie se Štěpánkou Rácovou
20.10.2006 Arteterapie se Štěpánkou Rácovou
23.10.2006 Arteterapie se Štěpánkou Rácovou
25.10.2006 Arteterapie se Štěpánkou Rácovou
25.10.2006 Kurz ergoterapie - metoda košíkářství
26.10.2006 Setkání poskytovatelů sociálních služeb Středočeského kraje v Rakovníku,
prezentace výrobků
07.11.2006 Kurz ergoterapie - metoda ruční papír
21.11.2006 Kurz ergoterapie - metoda gelové svíčky
29.11.2006 Prodejní výstava NNO v budově Krajského úřadu Středočeského kraje
04.11.2006 Arteterapie se Štěpánkou Rácovou
14.12.2006 Vánoční jarmark V Brance - prezentace výrobků
d)rehabilitační pobyty (viz samostatné vyhodnocení)
01.05.2006 Májové odemykání Vltavy a Sázavy se sv. Kiliánem
24.06. až 28.06.2006 Šestnáctý vodácký rehabilitační tábor „Kapřík Šupináč z Otavy“
28.09.2006 Třetí plavba Kryštofa Kolumba a zamykání Vltavy pod Vyšehradem
e) kulturní, sportovní a společenské akce pro osoby s mentálním či tělesným
handicapem nebo s kombinovanými vadami a jejich sourozence, rodiče či
asistenty:
Celoroční sportovní akce pro uživatele služeb:
„Ráčci tuláčci“. Při turistických výletech nachodili 118 km.
„S kolem kolem Rakovníka“. Při cyklistických výletech najezdili 167 km.
11.01.2006
13.01.2006
17.01.2006
18.01.2006
07.02.2006
07.02.2006
14.02.2006
17.02.2006
11.03.2006
16.03.2006
17.03.2006
01.04.2006
04.04.2006
10.04.2006

Cvičení v Profifitness Millenium
Cvičení a fyzioterapie ve studiu RADOST
Turnaj v bowlingu
Koncert uživatelů služeb, Ráčků Kuby a Pavlíka
Cvičení jógy ve studiu RADOST
Účast při natáčení pořadu „Nikdo není dokonalý“ v Rakovníku
Cvičení v Profifitness Millenium
Karneval v RADOSTI
Bazén Slaný, ve spolupráci se Svazem zdravotně postižených v Čisté
„Sportovec roku“ - účast na vyhlašování ankety týdeníku „Raport“. Pro
sportovce připravil Domov Ráček o.p.s. odměny (obrazy).
Cvičení a fyzioterapie ve studiu RADOST
Videofestival® „S vámi nás baví svět“ ve Frýdku Místku (od 31.03.)
Výstava fotografií Josefa Seiferta
Koncert kapely ZVON
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14.04.2006 „Forte“ účast na vyhlášení ankety týdeníku „Raport“
20.04.2006 „D*Ráček“ pátá nesoutěžní přehlídka divadelních a hudebních souborů
škol, domovů a ústavů Středočeského kraje a Prahy
27.04.2006 Návštěva soutěže pěveckých souborů v Jesenici „Notička“
03.05.2006 Relaxace tibetskými miskami
26.05.2006 Cvičení a fyzioterapie ve studiu RADOST
28.05.2006 Návštěva v muzeu ČD v Lužné a účast na promítání v Kinematovlaku
31.05.2006 Účast na koncertu TV NOVA „Chceme žít s vámi“ v Praze
01.06.2006 Cvičení a fyzioterapie ve studiu RADOST
08.06.2006 Návštěva výstavy ÚSP Liblín v Radnicích
09.06.2006 Turnaj v minigolfu v zahradě Domova Ráček o.p.s.
15.06.2006 Relaxace tibetskými miskami
23.08 2006 Výstava obrazů Jiřího Anderle
13.09.2006 Relaxace tibetskými miskami
28.10.2006 Účast na cyklistických závodech „Jesenický surovec“
08.11.2006 Vernisáž výstavy Domova Ráček o.p.s. „Podzimní emoce“
20.11.2006 Návštěva módní přehlídky a převzetí peněžního daru
26.11.2006 RADOST dětem; účast na kulturní akci a převzetí sponzorského daru
01.12.2006 Setkání v Městské knihovně „Čertovské ženění“
03.12.2006 Bazén Slaný, ve spolupráci se Svazem zdravotně postižených v Čisté
05.12.2006 Návštěva na radnici a Mikulášská nadílka od starosty Města Rakovníka
05.12.2006 Setkání se souborem PAVOUČEK „Čertovské dovádění“
19.12.2006 Koncert kapely ZVON
22.12.2006 „Vánoce Ráčků“ nadílka kulturní program pro uživatele služeb a rodiče
f) bezplatná pomoc uživatelům služeb a jejich rodičům v tíživé situaci (respitní
péče, tísňová péče, krizová pomoc včetně telefonické). Průvodcovská služba.
03.01.2006 Tomáš Krob, respitní péče
06.01.2006 Tomáš Krob, respitní péče
16.01.2006 Petr Honsa, doprovod k lékaři
20.01.2006 Tomáš Krob, respitní péče
01.02.2006 Tomáš Krob, respitní péče
03.02.2006 Petr Honsa, doprovod k lékaři
24.02.2006 Tomáš Krob, respitní péče
03.03.2006 Petr Honsa, doprovod k lékaři
08.03.2006 Tomáš Krob, respitní péče
10.03.2006 Návštěva uživatelů služeb u Tomáše Kroba
14.03.2006 Tomáš Krob, respitní péče
17.03.2006 Tomáš Krob, respitní péče
20.03.2006 Tomáš Krob, respitní péče
03.04.2006 Petr Honsa, doprovod k lékaři
03.04.2006 Šárka Humlová, doprovod k lékaři
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21.04.2006 Tomáš Krob, respitní péče
24.04.2006 Tomáš Krob, respitní péče
05.05.2006 Tomáš Krob, respitní péče
05.05.2006 Šárka Humlová, doprovod k lékaři
23.06.2006 Šárka Humlová doprovod k lékaři
10.08.2006 Pavel Pospíšil, doprovod na pedikúru
25.08.2006 Jan Majba, doprovod na pedikúru
28.08.2006 Pavel Pospíšil, doprovod na chirurgii
25.09.2006 Pavel Pospíšil, doprovod k lékaři
23.10.2006 Šárka Humlová a Petr Honsa, doprovod k lékaři
g) sociální poradenství, v případě potřeby přímé zastupování uživatelů služeb
16.06.2006 Navázání spolupráce s Tyfloservisem o.p.s. - instruktážní schůzka
03.08.2006 Ukončení stáže zahraniční studentky UK v projektu Erasmus Mundus
11.08.2006 Jednání s VZP Rakovník k získání příspěvku na tříkolku pro Ludmilu
Polaneckou
28.08.2006 Poskytnutí konzultace pí. Hvězdové (matce těžce handicapované dívky )
14.09.2006 Jednání s Městským úřadem v Rakovníku k získání příspěvku na tříkolku
pro Ludmilu Polaneckou
04.10.2006 Jednání s Úřadem práce Rakovník za účelem poskytnutí základních
informací nevidomému panu Bradáčovi
06.10.2006 Lenka Peclinovská, (bývalá klientka) sociální poradenství
23.10.2006 Jednání s vedoucí sociálního odboru Městského úřadu v Rakovníku za
účelem získání sociálního bytu pro Simonu Výbornou
30.10.2006 Poskytnutí konzultace studentce Alici Amauwahové
07.11.2006 Pomoc při sepsání žádosti a jednání s úřadem ohledně zbavení způsobilosti
k právním úkonům Moniky Klucové
01.12.2006 Poskytnutí konzultace studentce Aleně Bradáčové
05.12.2006 Poskytnutí konzultace paní Kovářové (studující VOŠ)
21.12.2006 Podpis smlouvy na užívání sociálního bytu Simony Výborné
22.12.2006 Předání sociálního bytu Simoně Výborné
h) osvětová, vzdělávací a publikační činnost v oblasti sociální a zdravotnické
Během roku publikační činnost v odborných časopisech VOZKA, VOZÍČKÁŘ,
PLUS21, Mentální retardace, Abilympijský zpravodaj a v regionálním tisku
11.04.2006 Prezentace Domova Ráček o.p.s. v Českém rozhlase (Ilona Hrušková)
21.04.2006 Zasedání správní rady, vydání výroční zprávy za rok 2005
22.04.2006 Účast na krajské konferenci SPMP Středočeského kraje
24.11. až 26.11.2006 Účast na XI. Národní konferenci SPMP ČR
18.12.2006 Zasedání správní rady, schválení statutu a metodiky.
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Vyhodnocení některých akcí 2006
(uvedených v kalendářním přehledu poskytnutých sociálních služeb)
20.04.2006 D*Ráček : pátá nesoutěžní přehlídka divadelních a hudebních souborů
škol, domovů a ústavů Středočeského kraje a Prahy
01.04.2006 Čtvrté bienále Videofestivalu® „S vámi nás baví svět“ve Frýdku – Místku.
01.05.2006 Májové odemykání Vltavy a Sázavy se v. Kiliánem.
24.06. až 28.06.2006 Šestnáctý vodácký rehabilitační tábor „Kapřík šupináč z Otavy“.
28.09.2006 Třetí plavba Kryštofa Kolumba a zamykání Vltavy pod Vyšehradem.
08.11.2006 Vernisáž obrazů „Podzimní emoce“ 2006.

***
D*Ráček
pátá nesoutěžní přehlídka divadelních a hudebních souborů
škol, domovů a ústavů Středočeského kraje a Prahy.
Páté narozeniny oslavil D*Ráček 20. dubna 2006 opět v Klubu mládeže
v Rakovníku. Pozvání Domova Ráček přijalo třináct souborů ze středních Čech.
Hostem kulturní přehlídky domovů, ústavů a škol byl pan místostarosta Města
Rakovník Jan Švácha, vedoucí sociálního odboru paní Mgr. Ivana Friebertová
a poslanec parlamentu ČR pan Ing. Vlastimil Tlustý Csc.
Akce vypukla úderem desáté hodiny a hned v úvodu klub roztančili žáci
Speciální školy Jesenice v rytmu country. Následovala vystoupení dětí ze Speciální
školy a Speciální mateřské školy v Rakovníku a hned po nich pořádná porce aerobiku,
kterou naservírovaly cvičenky z Profifitness Millenium. K perlám programu patřila
divadelní hra Járy Cimrmana „Tma jako v pytli“ v podání chlapců z Praktické školy
z Prahy 2, aerobik dětí z Praktické školy v Rakovníku i „mega hit Polámal se
mraveneček“ uživatelů služeb ÚSP Jesenice, mezi nimiž diváci nadšeně identifikovali
„pravé“ Maxim Turbolenc. Krásné pěvecké vystoupení měl jako vždy i soubor
„Sluníčko“ ze Speciální školy Jesenice. Po přestávce se poprvé představili uživatelé
služeb z Domova Ráček o.p.s., kteří doprovodili na bonga paní vychovatelku ve třech
písních Radůzy. Tradičně úžasní byli i klienti ÚSP Liblín, jejichž „Sněhurka a sedm
trpaslíků“ patřila k vrcholům dne, podobně jako „Večerníček“ ÚSP Zavidov, „Babeta
jde do světa“ SDM Sedlec, „Eko story“ SDM Chotěšice a vystoupení „Dominik“
v podání Ráčků.
Za pět let navštívilo přehlídku D*Ráček 870 diváků. V 76 vystoupeních
předvedlo 620 účinkujících velké umění, nadaní a nadšení. A to nejdůležitější je, že se
D*Ráčku podařilo dokonale prolnout svět handicapovaných a zdravých.

***
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Videofestival® „S vámi nás baví svět“ve Frýdku – Místku,
čtvrté bienále 1. apríla 2006.
První Videofestival spatřil světlo světa právě v Rakovníku a jeho pořadatelem
byl Domov SPMP Ráček; ředitelka paní Ilona Hrušková byla programovou asistentkou
všech festivalů a většinou i jejich speakerem. Nejen to, snímky o Ráčcích byly
porotami oceněny při každém festivalu a diváci z Domova Ráček vždy vytvořili
úžasnou kulisu a atmosféru. Při čtvrtém bienále 2006 získal „zlatého“ ALBERTA
snímek „Povídání s Honzou“ Ilony Hruškové s Petrou Vitvarovou a Honzou Majbou.
Uživatelé služeb si však také odvezli další cenu, sošku RADEGASTA za podíl na
přípravě festivalu dárcích pro účastníky a organizátory které přivezli. Bylo
rozhodnuto, že jubilejní páté bienále 1.máje 2008 bude opět v Rakovníku.

***
Májové odemykání řek
Vltavy a Sázavy se v. Kiliánem.
Již řadu let pořádá na 1.máje Domov Ráček o.p.s. spolu s HANDICAP
LYCEEM Praha o.s. akce pro osoby s handicapem. Buď je to Videofestival® „S vámi
nás baví svět“, nebo zahájení vodácké sezóny „Májovým odemykáním“ některé řeky.
A protože se Videofestival letos konal už 1. apríla, tak se na 1. máje 2006
v přístavu pod Štěchovickou přehradou sešlo 49 vodáků a jeden pes, aby slavnostně
zahájili sezónu odemknutím Vltavy. Nejen to, smočili později pádla i v řekách Kocábě
a Sázavě a rukou se dotkli na ostrově sv. Kiliána kamenných základů kláštera, který
tam před tisícem let postavili benediktinští mniši. Škoda, že ho nejdříve požár
a později husité zničili. Dopluli až do Davle, kde bocmanskými píšťalkami vzdali čest
plavcům u pomníku spolku Vltavan.
Dva oddíly Ráčků, vodáků z Domova Ráček o.p.s., oddíl Sumečků z Handicap
centra Srdce o.p.s. v Poděbradech, oddíl Hastrmánků ze Speciálního domova mládeže
SPMP v Sedlci a oddíl bocmanů z řad členů SPMP Prahy tak spluly na raftech, za
krásného počasí a za doprovodu Vodní záchranné služby, sedm kilometrů řeky. V cíli
se setkali s maminkami, které je doprovázely autobusem po břehu. Výborný oběd
v restauraci a hezký diplom za účast udělal za krásným májovým dnem tečku.
V časopise Mentální retardace pak vyšel článek: „Bylo nás 5 ? Ne, ne, bylo nás 50 !“

***
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Šestnáctý vodácký rehabilitační tábor
„Kapřík šupináč z Otavy“
Za krásného, téměř tropického počasí, se uskutečnil v hezkém prostředí
rekreačního zařízení ve Štědroníně na Otavě u Zvíkova od soboty 24. června do středy
28. června 2006, již šestnáctý rehabilitační vodácký tábor pro padesát účastníků z řad
osob s mentálním a tělesným handicapem, jejich asistentů a také seniorů z celého
Středočeského kraje :
• tři oddíly Ráčků, uživatelů služeb Domova Ráček o.p.s. z Rakovníka,
• oddíl Bocmanů a Světáků z HANDICAP LYCEA a Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým ČR (SPMP) v Praze,
• oddíl Hastrmánků a Sumečků, uživatelů služeb Domova SPMP v Sedlci
a Handicap centra Srdce SPMP v Poděbradech,
Rehabilitační program byl připraven řadu měsíců předem a obsahoval vedle
sportovní rehabilitace, poznávacích exkurzí i nové prvky: balterapii, fytoterapii,
muzikoterapii, fysioterapii, autogenní trénink a sbírání bylin:
• sobota 24.06. Po příjezdu oběd, zabydlení. Nástup, vztyčení vlajky, seznámení
se, příprava člunů. Po večeři aromaterapie;
• neděle 25.06. Po rozcvičce v bazénu a snídani vodácká turistika proti proudu
Otavy do jejích zátok. Po večeři fytoterapie;
• pondělí 26.06. Po rozcvičce v bazénu VI. ročník sportovních her PROBO
OPEN HANDICAP. Odpoledne přivítání sponzorů, nástup, vyhlášení výsledků
a předání cen. Oheň, grilování a zpívání;
• úterý 27.06. byl po rozcvičce uskutečněn celodenní výlet na Zvíkov, kde nás na
soutoku Otavy a Vltavy čekala motorová loď PRESSTON s kterou jsme pak
vypluli proti proudu Vltavy. Odpoledne následovalo ještě poslední smočení
pádel v Otavě, a po nečekané vichřici, která dokonce odvála těžký raft o desítky
metrů dál následovalo zabalení výstroje a člunů. Po večeři bylo uspořádáno
letní kino, kde byly promítnuty dokumenty z minulých táborů a pro pamětníky
film o koncertním turné z roku 1999 „V dobrém se sejdeme“;
• středa 28.06. byla bez rozcvičky. Naplnili jsme výstrojí autobus společnosti
PROBO TRANS BEROUN až k prasknutí a vyjeli k hrázi Orlické přehrady
v Solenicích, kde nás již čekal průvodce, aby nás zavedl do útrob elektrárny.
Sportovní hry PROBO OPEN HANDICAP. Po pěti úspěšných ročnících byla
letos učiněna zásadní změna. Díky mimo jiné i tropickému počasí, se závodní
disciplíny změnily a odehrály se výhradně ve vodě: běh bazénem a plavání na 50
metrů a vodní akrobacie (volný způsob plavání napříč bazénem s proplaváním obručí).
Doplňme, že hry konané v pondělí byly den předem zpestřeny vodáckou turistikou na
raftech po hladině Otavy a pak i po hladině Vltavy na motorové lodi PRESSTON
s pěší túrou hradem Zvíkov. Ceny vítězům přijel opět předat generální ředitel
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koncernu PROBO Ing. Zdeněk Procházka s manželkou a dcerou. Zůstali pak se
závodníky a jejich doprovodem do večera, kdy si při ohni, za doprovodu kytary,
harmoniky a bong všichni zazpívali, opekli slaninu i vuřtíky. Všech 50 účastníků,
prožilo krásný den a díky finančnímu daru i celý letní týden.
Složení vedoucího štábu:
• hlavní vedoucí JUDr.Josef J.Veselý, předseda správních rad Domova Ráček
o.p.s. v Rakovníku a HANDICAP LYCEA Praha a Ilona Hrušková, ředitelka
Domova Ráček o.p.s. a členka správní rady HANDICAP LYCEA Praha;
• Rehabilitační pracovnice, terapeutka Mgr.Lenka Niezgodová, členka správní
rady Domova Ráček o.p.s.
• Asistentky, vedoucí oddílů: studentka Petra Vitvarová a pracovnice Domova
Ráček paní Vladěna Kindlová a slečna Martina Gollová.
• Instruktoři z řad studentů: Tomáš a Lukáš Hruškovi, Lukáš Novotný
a Jan Abrahám.
Ekonomické zhodnocení tábora: pobyt byl podpořen dotací Středočeského kraje
v rámci projektu „Bocmani“, dále finančním darem společností PRODOS, PROBO
GROUP, a.s. a PROBO TRANS BEROUN s.r.o. Poprvé v historii nebyl rehabilitační
pobyt dotován Ministerstvem zdravotnictví. Celkové náklady akce činily 81.750,- Kč,
z toho ubytování (ve vybydlených chatkách) a nevalné stravování stálo 48.300,- Kč.
Bezplatné poskytnutí vodácké a sportovní výstroje ušetřilo v rozpočtu 23.750,- Kč
(podle ceníků půjčoven) a bezplatná práce vedoucího štábu minimálně 15.000,- Kč.
Dále byl sponzorován výlet lodí PRESSTON, prohlídka elektrárny a nákup cen do
olympiády i potraviny na opékání; odhadem za 8.000,- Kč (suma sumárum tedy
128.500,- Kč, ale v tom nejsou náklady na tři cesty do Štědronína při přípravě akce,
které vykonali autem ve svém volnu hlavní vedoucí). Již tradičně všichni vedoucí
odvedli svoji práci bezplatně.

***
Třetí plavba Kryštofa Kolumba a zamykání Vltavy pod Vyšehradem.
Contigo disfruto de la vida Cristoforo Colombo ! De fakto ! Na svatého Václava,
v jedenáct hodin dopoledne, zazněla nad Vltavou nejen zvonkohra z Vyšehradské
kapituly svatého Petra a Pavla, ale i bocmanské píšťalky, aby tak uctily památku
Kryštofa Kolumba, který zemřel před pěti sty lety. Na padesát vodáků, Ráčků
z Rakovníka, Bocmanů a Světáků z Prahy, Sumečků z Poděbrad a Hastrmánků ze
Sedlce, nastoupilo na paluby svých raftů, aby napodobili třetí plavbu Kryštofa
Kolumba v letech 1498 až 1500. Při vyplutí jim mávali kamarádi z Klubu SPMP
DRUK, maminky a další přátelé. Vltava byla tento den plná lodí: vodní skauti měli
každoroční Svatováclavskou plavbu Prahou „Přes tři jezy“, na náš pozdrav jen rychle
křikli „Ahoj“ aby pak na svých pramicích dál píchali pádly řeku jak diví, sportovci na
osmiveslicích při pozdravu stále pluli jak šípy proti proudu a naopak nehybní rybáři
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na lodičkách jen zabručeli „Petrův zdar“. Zato výletní parníky nám odpověděly
mohutnými hlasy lodních sirén; pouze Poříční policie nás tiše a decentně sledovala
z dálky. Místo břehů a zátok Ameriky prozkoumávalo našich sedm raftů nejprve
Smíchovský, kdysi vorový přístav a Císařskou louku, pak Veslařský ostrov a nakonec
Podolský přístav, kde se dříve dokonce těžil led. Vodáci pochopitelně nezapomněli
pod Libušinou lázní vhodit do tůně Vyšehradskému vodníkovi opět dárky. Tentokrát
byly dárkem klíčky, aby vodník věděl, že dnes zamykáme vodáckou sezónu. Roztrhly
se mraky a přišlo se na nás podívat i sluníčko. To mimo jiné potěšilo dva zkřehlé
kamarády, kteří v zátoce Veslařského ostrova nechtěně ukázali, co znamená
bocmanský povel „Muž přes palubu!“. Ostatně to nebyla jediná smůla. Již ráno
Sumečkům praskly při nafukování obě vzduchové komory člunu a museli si od
Hastrmánků půjčit jiný. Prostě tak, jako měl Kolumbus smůlu a skončil svoji třetí
plavbu v řetězech, tak jsme ho napodobili i my. Nakonec jsme na soutoku Botiče
s Vltavou za rachotu vlaků, přejíždějících přes Železniční most, uzamkli řeku dvěma
velkými klíči, také svázanými řetězem, vylodili se na Výtoni, kde nás čekala kapitánka
bocmanů Evička s nejmenším bocmánkem v kočárku Filípkem, a šli do podskalské
hospody U Libuše v Plavecké ulici posedět, najíst a napít se. Šutrák tam zapěl
oslavnou ódu na Kolumba a každý obdržel od Ilonky účastnický list a malý dárek.
Kluci k tomu dostali od Martinky pusu a všichni se od AlBerta dozvěděli co je čeká
v projektu „Rovná příležitost“ v roce 2007. Když se ještě navíc dozvěděli, že bohatý
oběd sponzorovala firma JRSK s.r.o., dopravu autobusem a pomůcky pomohl uhradit
grant Středočeského kraje bylo jasné, že jsme smůlu protrhli a nemusíme se obávat
příští rok poslední, čtvrté plavby, tentokrát okolo Střeleckého ostrova a Žofína, zase na
Svatého Václava, ale – v noci. S tebou mě baví svět Kryštofe Kolumbe !Fakt !

***
Podzimní emoce 2006
Již několik let vytváří uživatelé služeb v ateliéru sociálně terapeutické dílny
Domova Ráček o.p.s., pod vedením arteterapeutky Štěpánky Rácové, krásné emotivní
obrazy. Jejich tvorba byla oceněna na mnoha prodejních výstavách v Rakovníku
i Praze. Tradicí se staly výstavy s názvem „Podzimní emoce“ v Rabasově galerii, nebo
Kulturním centru v Rakovníku. Slavnostní vernisáž 8. listopadu 2006 tedy nebyla
první. Zahájil jí vedoucí Kulturního centra Mgr. Jiří Karel. Dále se slova ujal lektor
Rabasovy galerie Mgr. Dalibor Blažek, který společně s ředitelkou Ilonou Hruškovou
odměnil nejúspěšnější malíře. V Kulturním centru bylo vystaveno 85 obrazů, které
obdivovalo mnoho návštěvníků a významných hostů. Pozvání přijal starosta Města
Rakovník Ing. Zdeněk Nejdl, místostarosta pan Jan Švácha, Mgr. Ivana Friebertová,
vedoucí sociálního odboru Městského úřadu, Mgr. Ozorovská ze sociálního odboru
Krajského úřadu Středočeského kraje a ředitelka Městské knihovny v Rakovníku paní
Milena Křikavová. Výstava trvala pouze týden, po dobu trvání kulturní přehlídky
„Popelka“. Přesto ji navštívilo 350 návštěvníků. A noticka na závěr: říká se
po Rakovníku : „není „in“, kdo nemá doma alespoň jeden emotivní obraz z Ráčku“.
Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2007 Auditorský výrok byl vyjádřen dne 19.03.2007
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Evropský parlament a Rada v souladu s čl. 13 Smlouvy zakládající Evropské společenství
vyhlašují

rok 2007
Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny – směrem ke spravedlivé
společnosti.
Při příležitosti Evropského roku rovných příležitostí pro všechny zdůrazňují, že ve státech
Unie je nutné zabezpečit k a ž d é m u možnosti, aby mohl rozvíjet své schopnosti
a možnosti, především cestou sociální integrace a vzdělávání. Evropský rok má tyto konkrétní
cíle: práva – zvýšení informovanosti o právu na rovnost a nediskriminaci; zastoupení –
povzbudit diskusi o prostředcích, jimiž lze posílit občanskou, politickou, hospodářskou,
sociální a kulturní účast na dění ve společnosti; uznání – projev úcty a respektu
k rozmanitosti; respektování a tolerance – zasadit se o solidárnější společnost. Z toho vychází
i nový

celoroční projekt Domova Ráček o.p.s. na rok 2007
nazvaný

„R o v n á p ř í l e ž i t o s t“
Celoroční projekt roku 2007 s názvem „Rovná příležitost“ je druhou částí
dvouletého projektu „Dílna Ráčků“ zaměřeného již od roku 2005 na rovné příležitosti.
Projekt byl podpořen Nadací ROS z Globálního grantu Evropské Unie a byl připraven
nejen pro uživatele služeb Domova Ráček o.p.s., ale i pro uživatele služeb z jiných
podobných zařízení, pro jejich rodiče a také pro jednotlivce z řad seniorů i mládeže
bez handicapu. Předpokládá spolupráci s ostatními nevládními organizacemi
v rakovnickém regionu a s HANDICAP LYCEEM Praha o.s.. Zahrnuje celou řadu
níže uvedených činností.
Edukační činnost:
• seznamování uživatelů i poskytovatelů služeb se Zákonem o sociálních
službách číslo 108/2006 Sb. a realizace v praxi Domova Ráček o.p.s.;
• odborné vzdělávání pracovníků poskytující sociální služby. Zaškolování
nových dočasných pracovníků z Úřadu práce;
• novelizace standardů kvality sociálních služeb MPSV v souladu novými
s ustanoveními zákona 108/2006 Sb.; úprava statutu Domova Ráček o.p.s.
včetně zapracování nově definovaných sociálních služeb dle zákona 108/2006
Sb., které Domov Ráček o.p.s. již řadu let poskytuje.
Ediční činnost:
• vydávání informací tiskem. Jde zejména o Výroční zprávu, Informační leták pro
rok 2007;
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• publikování článků v odborných časopisech jako je Mentální retardace,
Vozíčkář, Můžeš a dalších. Spolupráce s regionálním tiskem jako je Raport,
Rakovnický deník ap.
• pravidelná novelizace webových stránek Domova Ráček o.p.s. na internetu,
zejména na www.DomovRacek.cz, ale i na ostatních (viz soubor informací);
• natáčení snímků z vlastní činnosti a veřejné projekce video reportáží při akcích
jako jsou „Hledání neztraceného času“ a „Albertky“.
Ergoterapie:
• práce na zakázkách v sociálně terapeutické dílně: například 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;
Arteterapie:
• tvorba výtvarných děl v ateliéru sociálně terapeutické dílny (emotivních obrazů,
vypalované glazované keramiky apod.); prodejní výstavy;
• natáčení video snímků, jejich střih a účast v soutěži Videofestival;
• fotografická tvorba, výstavy (fotogalerie na webu), účast v soutěžích;
Fyzioterapie a sportovní terapie:
• tréninky a soutěže v atletice, zahradním golfu, petanque aj.
• vodácká rehabilitační turistika; rafting;
• cyklistika, turistika (a cykloturistika);
• plavání, posilování, bowling ve veřejných tělocvičnách;
• účast na sportovní olympiádě PROBO OPEN HANDICAP;
• sportovní masáže, balterapie,
• rehabilitační pobyty, výlety.
Canisterapie a výjimečně hipoterapie:
• příležitostně, zejména při rehabilitačních pobytech.
Socioterapie a psychoterapie:
• účast na koncertech doc.Hoška v Praze „Nekonvenční žižkovský podzim“
a koncertech skupiny Hradní Duo;
• příprava a realizace kulturního festivalu Středočeského kraje „D*Ráček“.
• spolupráce s Kulturním centrem a Divadlem J. K. Tyla v Rakovníku;
• spolupráce s Rabasovou galerií v Rakovníku; vernisáže výtvarných děl;
• návštěvy divadel (i mimo Rakovník, zejména v Praze);
• prohlídky kulturních památek, exposic a výstav s odborným výkladem;
• besedy s umělci, politiky, odborníky;
• ukázky techniky hasičů, vojáků a policistů atd.
• besedy ve stacionáři nad video reportážemi z akcí, pobytů ap.
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Kalendářní přehled akcí zahrnutých do projektu „Rovná příležitost“ 2007
(výběr)
31.03.2007 „ALBERTKY“. Projekce nejlepších snímků z Videofestivalu® „S vámi
nás baví svět“. 2006 a premiéry našich dokumentů z roku 2005 a 2006.
19.04.2007 „D*Ráček“. Šestá nesoutěžní přehlídka divadelních a hudebních souborů
škol, ústavů a domovů ze Středočeského kraje a Prahy.
01.05.2007 „ODEMYKÁNÍ ŘEK“ a májový sjezd Jizery až na soutok s Labem.
18.06 – 22.06.2007 „VODOUCH STŘÍBŘITÝ“ Sedmnáctý rehabilitační pobyt
(vodácký tábor) zajištěný u Hnačovského jezera. Současně sedmý ročník olympiády
PROBO-OPEN-HANDICAP.
28.09.2007 „KOLUMBUS IV“ Zamykání řek a čtvrtá, poslední plavba Kryštofa
Kolumba, nyní noční Prahou.
21.11.2007 zahájení příprav jubilejního pátého bienále Videofestivalu® „S vámi nás
baví svět“ 1. máje 2008 v Rakovníku.
31.12.2007 Slavnostní ukončení projektu „Dílna Ráčků“.

Organizační plán:
Registrace a další úkony ve smyslu zákona 108/2006 Sb., do 30.06.2007;
Řádné zasedání Správní rady Domova Ráček o.p.s.: duben a prosinec 2007;
Spolupráce se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým (výroční aj. schůze);
Účast na Valné hromadě. HANDICAP LYCEUM Praha o.s. (31.03.2007);
Účast na Valné hromadě spolku VLTAVAN Praha (20.01.2007);
Účast na Valné hromadě České rady humanitárních organizací (květen 2007).
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Přehled pokrytí nákladů na poskytování sociálních služeb
(orientační schéma vícezdrojového financování sociálních služeb)
Podíl na pokrytí nákladů ve výši 2,475.049,39 Kč v roce 2006:
do 45%
do 40%
do 35%
do 30%
do 25%
do 20%
do 15%
do 10%
do 5%

41,2%

14,5%

13%

Uživatelé

0%

0%

MPSV

MZdr

0,4%
MK

11%
8,1%

9,8%

N ROS
GG EU

Dárci,
nadace

2%
Kraj

Úřad
práce

Město
RA

Ostatní

Podíl na pokrytí nákladů ve výši 2,388.843,00 Kč v roce 2005:
do 45%
do 40%
do 35%
do 30%
do 25%
do 20%
do 15%
do 10%
do 5%

38 %
21%
14,5%
8%
Uživatelé

9,8 %
0%

0,9 %

MPSV

MZdr

0%
MK

2,3%
Kraj

Úřad
práce

Město
RA

5,5%
N ROS
GG EU

Dárci,
nadace

Ostatní

Podíl na pokrytí nákladů ve výši 1,763.258,80 Kč v roce 2004:
do 45%
do 40%
do 35%
31,5%
do 30%
do 25%
22,7%
22,7%
do 20%
do 15% 13,8%
do 10%
5,2%
do 5%
1,3% 0,6%
2,2%
0%
0%
Uživa- MPSV MZdr MK
Kraj
Úřad
Město N ROS Dárci,
Ostatní
telé
práce
RA
GG EU nadace
Legenda
MPSV : Ministerstvo práce a sociálních věcí
MZdr : Ministerstvo zdravotnictví
MK : Ministerstvo kultury
Město RA.: Město Rakovník
Kraj : Krajský úřad Středočeského kraje
Ostatní : např. úroky, doplňková činnost
Dárci, nadace : viz „Zlatou listinu“ Nejsou však vyčísleny věcné dary, sponzorované nájmy a služby.
N ROS GG EU : Globální grant Evropské Unie číslo CZ.04.1.03/2.3.15/0210 „Dílna Ráčků“.
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Zpráva o hospodaření za rok 2006
Příjmy za rok 2006 činily celkem
Výdaje za rok 2006 činily celkem
Výsledek hospodaření za rok 2006 celkem

Kč 2 525 629,64
Kč 2 475 049,39
Kč
50 580,25

zisk

Hlavní činnost:
příjmy
Kč 2 469 209,64
výdaje
Kč 2 462 677,38
zisk
Kč
6 532,26

Vedlejší činnost:
příjmy
Kč
56 420,00
výdaje
Kč
12 372,01
zisk
Kč
44 047,99

Příjmy:
Příjmy organizace z hlavní činnosti celkem

Kč 2 469 209,64

Provozní dotace
v tom: dotace od
dotace od
dotace od
dotace od
dotace od
dotace od
dotace od

Kč 1 643 432,00
Kč
50 000,00
Kč
950 000,00
Kč
361 278,00
Kč
30 000,00
Kč
40 000,00
Kč
201 645,00
Kč
10 000,00

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

Jiné ostatní výnosy

Kč

383 444,33

Úroky z účtu

Kč

430,18

Zúčtování fondů
Kč
441 903,13
pro financování provozu Domova Ráček o.p.s. byly z Rezervního fondu
uvolněny prostředky získané jako sponzorské dary (Kč 441 903,13)
Zůstatek Rezervního fondu činí k 31.12.2006 Kč 158 830,- a zůstává
zdrojem financování pro další účetní období.
Výdaje:
Výdaje organizace na hlavní činnost činily celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné pojištění
Ostatní náklady

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

2 462
291
74
601
1 093
376
25

677,38
306,60
948,07
516,75
296,00
444,00
165,96

K 31.12.2006 byla provedena inventura pokladny:
fyzický stav činil
Kč 1 872,00
účetní stav činil
Kč 1 872,00
fyzický stav se rovná stavu účetnímu.
Sestavila k 31.12.2006
Ing. Andrea Bendová
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Finanční rozvaha k zajištění provozu na rok 2007 činí 2,093.120,- Kč, z toho:
Rozpočet na rok 2007 pro denní stacionář a sociálně terapeutickou dílnu 1,667.334,- Kč
Rozpočet na rok 2007 pro chráněný byt a odlehčovací službu 425.786,- Kč
Tabulka 1

Finanční rozvaha k zajištění provozu sociálních služeb na rok 2007:
DENNÍ STACIONÁŘ A SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA
Domov Ráček o.p.s.

z toho

z toho

z toho

z toho

Nákladová položka
1.Provozní náklady celkem
1.1. Materiálové náklady
• potraviny
• kancelářské potřeby
• vybavení DDHM1 do 40.000,00 Kč
• pomůcky – košíkářství, keramika, tkaní ap.
1.2. Nemateriálové náklady
1.2.1. energie
• elektřina
• plyn
• vodné a stočné
1.2.2. opravy a udržování
• opravy a udržování budov
1.2.3. cestovné
1.2.4. ostatní služby
• telefony
• poštovné
• nájemné
• právní a ekonomické služby
• školení a kurzy
• poplatky banky
1.3. Jiné provozní náklady

2. Osobní náklady celkem
2.1. Mzdové náklady
• hrubé mzdy
2.2. Odvody na sociální a zdravotní pojištění
z toho
• pojistné ke mzdám
z toho

Celkové náklady na realizaci služby

Plánované náklady

542.001,00
200.000,00
30.000,00
30.000,00
60.000,00
80.000,00
342.001,00
95.000,00
35.000,00
45.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
57.000,00
170.001,00
75.000,00
10.000,00
1,00
70.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
1,125.333,00
833.580,00
833.580,00
291.753,00
201.753,00
1,667.334,00
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Finanční rozvaha k zajištění provozu na rok 2007 činí 2,093.120,- Kč, z toho :
Rozpočet na rok 2007 pro denní stacionář a sociálně terapeutickou dílnu 1,667.334,- Kč
Rozpočet na rok 2007 pro chráněný byt a odlehčovací službu 425.786,- Kč
Finanční rozvaha k zajištění provozu sociálních služeb na rok 2007:
Tabulka 2.
CHRÁNĚNÝ BYT A ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Domov Ráček o.p.s.

z toho

z toho

z toho

z toho

Nákladová položka
1.Provozní náklady celkem
1.1. Materiálové náklady
• potraviny
• kancelářské potřeby
• vybavení DDHM1 do 40.000,00 Kč
• pohonné hmoty
1.2. Nemateriálové náklady
1.2.1. energie
• elektřina
• plyn
• vodné a stočné
1.2.2. opravy a udržování
• opravy a udržování budov
• opravy a udržování aut
1.2.3. cestovné
1.2.4. ostatní služby
• telefony
• poštovné
• ostatní spoje
• nájemné
• právní a ekonomické služby
1.3. Jiné provozní náklady

2. Osobní náklady celkem
2.1. Mzdové náklady
• hrubé mzdy
2.2. Odvody na sociální a zdravotní pojištění
z toho
• pojistné ke mzdám
z toho

Celkové náklady na realizaci služby

Plánované náklady

158.000,00
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
98.000,00
45.000,00
15.000,00
25.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
43.000,00
4.000,00
1.000,00
10.000,00
18.000,00
10.000,00
0,00
267.786,00
198.360,00
198.360,00
69.426,00
69.426,00
425.786,00
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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 NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Ověřili jsme soulad výroční zprávy s účetní závěrkou, která je obsažena
v této výroční zprávě na stranách 1 až 42, Za správnost výroční zprávy je
zodpovědné vedení společnosti, Naším úkolem je vydat na základě
provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České
republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření
tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě,
které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou.
Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro
vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech
významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
Výrok auditora:
BEZ VÝHRAD
Obchodní firma: PKM AUDIT Consulting s.r.o.
Sídlo: Národní 43/365, Praha 1.
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společnosti: č. 454
Jméno a příjmení auditora, který jménem společnosti vypracoval zprávu:
Ing.Luboš Marek,
odpovědný auditor
v.r.
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: č. 469
V Praze, 19. 3. 2007.
Poznámka: originály tohoto dokladu s podpisem auditora a kulatým razítkem se
státním znakem, jsou k disposici u předsedy správní rady a u ředitelky Domova
Ráček o.p.s. i s úplnou zprávou auditora.
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Přílohy k výroční zprávě 2006
30 Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb
Výpis.
32 Sborník 2007 Metodika poskytování sociálních služeb
Obsah.
34 Profesní rozvoj pracovníků Domova Ráček o.p.s. od jeho založení
Přehled.
36 Organizační struktura Domova Ráček o.p.s. se stavem k 31. 12. 2006.
Výpis.
37 Soubor informací o poskytování sociálních služeb
Výpis.
38 Informace o Domovu Ráček o.p.s.
Základní informace (i v angličtině, němčině a španělštině).
42 Kontrola realizace projektu „Dílna Ráčků“ z globálního grantu EU:
Opis.
43 Zlatá listina dárců, sponzorů a mecenášů 2006:
Seznam.
Fotografie zveřejňujeme na www.DomovRacek.cz
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Výpis
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Krajský úřad Středočeského kraje – odbor sociálních věcí
Zborovská 81/11, Praha 5 – Smíchov, 150 00 Praha 5
V Krajském úřadu Středočeského kraje
Vyřizuje: Libuše Pazáková
Č.J.: 3/13252-1/2007/SOC/Paz

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského kraje – odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle
ustanovení § 78 odst.2 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), rozhodl dne 20.2.2007 podle ustanovení
§ 81 odst.1 zákona o sociálních službách a na základě žádosti o registraci sociálních služeb
č.j. 3/13252/2007/SOC/Paz podané dne 24.1.2007 žadatelem
Domov Ráček o.p.s.
Na Sekyře 1765, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
správní rada: JUDr. Josef Veselý
Mgr. Lenka Niezgodová a PhDr. Jarmila Divišová Ph.D.
(dále jen „poskytovatel“)
o registraci níže uvedených služeb :
Druh služby : denní stacionáře
Indikátor služby : 9769829
Kapacita : počet klientů 23
Okruh osob : Cílová skupina : osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním
postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se
zrakovým postižením. Věková struktura cílové skupiny : mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí
(27 – 64 let).
Místo poskytování : 269 01 Rakovník II Na Sekyře 1765
Název zařízení : Domov Ráček o.p.s.
Poskytována od : 1.1.2007
Druh služby : sociálně terapeutické dílny
Indikátor služby : 1685503
Kapacita : počet klientů 23
Okruh osob : Cílová skupina : osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním
postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se
zrakovým postižením. Věková struktura cílové skupiny : mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí
(27 – 64 let).
Místo poskytování : 269 01 Rakovník II Na Sekyře 1765
Název zařízení : Domov Ráček o.p.s.
Poskytována od : 1.1.2007
Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2007 Auditorský výrok byl vyjádřen dne 19.03.2007
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Druh služby : chráněné bydlení
Indikátor služby : 9612417
Kapacita : počet klientů 4
Okruh osob : Cílová skupina : osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním
postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se
zrakovým postižením. Věková struktura cílové skupiny : mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí
(27 – 64 let).
Místo poskytování : 269 01 Rakovník II Na Sekyře 1765
Název zařízení : Domov Ráček o.p.s.
Poskytována od : 1.1.2007
Druh služby : odlehčovací služby
Indikátor služby : 2497406
Kapacita : počet klientů 1
Okruh osob : Cílová skupina : osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním
postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se
zrakovým postižením. Věková struktura cílové skupiny : mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí
(27 – 64 let).
Místo poskytování : 269 01 Rakovník II Na Sekyře 1765
Název zařízení : Domov Ráček o.p.s.
Poskytována od : 1.1.2007
Odůvodnění : vzhledem k tomu, že poskytovatel doložil všechny potřebné údaje a doklady,
splňuje podmínky pro registraci sociálních služeb podle ustanovení § 79 zákona č.108/2006
Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Poučení o odvolání : proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu odvolat do 15 dnů. O odvolání rozhoduje MPSV.
Upozornění : poskytovatel je povinen v souladu s ustanoveními § 82 odst.1 zákona o
sociálních službách písemně oznámit registrujícímu orgánu do 15 dnů všechny změny
týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci a údajů obsažených v žádosti o
registraci a změny v dokladech předkládaných dle § 79 odst. 5 zákona o sociálních službách
a doložit tyto změny příslušnými doklady.
Kulaté razítko
Krajského úřadu
se státním znakem
číslo 13
Mgr. Radim Gabriel
vedoucí odboru
sociálních věcí
v.r.
Poznámka: originál ROZHODNUTÍ je uložen u ředitelky Domova Ráček o.p.s., ověřená kopie
u předsedy správní rady.
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Sborník 2007
Metodika poskytování sociálních služeb Domova Ráček o.p.s. byla zpracována
v souladu se Zákonem o sociálních službách číslo 108/2006 Sb., a s obecně platnými
předpisy podle pokynů Ministerstva práce a sociálních věcí. Je závazným vnitřním
předpisem, který byl vydán pod názvem „Sborník 2007“ jen ve třech výtiscích,
uložených u předsedy správní rady a ředitelky Domova Ráček o.p.s.; předpis je platný
pro všechny pracovníky a ve vymezeném rozsahu i pro uživatele sociálních služeb,
jejich rodiče či opatrovníky a členy správní rady. Obsahuje :
Úvod do metodiky
Článek 1
Úvodní ustanovení
Článek 2
Preambule
Článek 3
Povinnosti poskytovatele sociálních služeb
Článek 4
Metody poskytování sociálních služeb
Článek 5
Procedurální standardy sociálních služeb
Článek 6
Procedurální standardy sociálních služeb (vnitřní předpisy)
Článek 7
Personální standardy sociálních služeb
Článek 8
Personální standardy sociálních služeb (vnitřní předpisy)
Článek 9
Provozní standardy sociálních služeb
Článek 10 Provozní standardy sociálních služeb (vnitřní předpisy)
Článek 11 Dokumentace a její vedení
Článek 12 Hodnocení plnění standardů sociálních služeb
Článek 6 : Procedurální standardy sociálních služeb (vnitřní předpisy)
A1
Poslání, cíle, cílová skupina. Statut Domova Ráček o.p.s.
A1
Provozní řád Domova Ráček o.p.s.
A1
Ubytovací řád chráněného bytu
A2
Ochrana práv uživatelů služeb; střet zájmů
A3
Jednání se zájemcem
A3
Žádost o poskytnutí sociální služby denního stacionáře
A3
Žádost o poskytnutí sociální odlehčovací služby
A4
Smlouva o poskytnutí sociální služby
A4
Smlouva o poskytnutí sociální odlehčovací služby
A4
Smlouva podnájemní
A5
Plánování a průběh poskytování sociální služby
A6
Osobní údaje
A7
Pravidla pro podávání stížností
A8
Návaznost na další zdroje

strana
3
4
5
6
7
8
9
9
10
10
11
13

23
35
41
47
53
57
59
61
65
69
73
79
85
89
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Článek 8 : Personální standardy sociálních služeb (vnitřní předpisy)
B 09
Organizační struktura Domova Ráček o.p.s.
B 09
Pracovní profily a kvalifikační požadavky; předpoklady
B 09
Pravidla pro přijímání a zaškolování pracovníků
B 09
Pracovní podmínky a plnění právních norem
B 10
Pravidla pro využívání dobrovolníků
B 10
Pracovní náplň ředitelky
B 10
Pracovní náplň pracovnice v sociálních službách
s odpovědností za výchovně vzdělávací činnost
B 10
Pracovní náplň pracovnice v sociálních službách
s odpovědností za sociálně pracovní terapii
B 10
Pracovní náplň pracovnice v sociálních službách
s odpovědností za chráněné bydlení
B 10
Pracovní náplň asistentky v chráněném bytě
B 10
Pracovní náplň asistentky a pomocné síly
B 10
Pracovní náplň administrativních pracovnic
B 11
Profesní rozvoj pracovníků a pracovních týmů
Článek 10 : Provozní standardy sociálních služeb (vnitřní předpisy)
C 12
Místní a časová dostupnost služby.
C 13
Soubor informací o poskytování sociálních služeb
C 14
Prostředí a podmínky pro poskytování služeb
C 15
Nouzové a havarijní situace.
C 16
Zajištění kvality služeb.
C 17
Ekonomika. Finanční zdroje, rozpočet, audit a různé
C 17
Ekonomika. Pravidla pro přijímání darů
C 17
Ekonomika. Pravidla řídící a finanční kontroly

95
98
100
102
105
113
117
118
119
120
121
122
103

127
129
137
141
151
155
161
167

Metodiku poskytování sociálních služeb Domova Ráček o.p.s. projednala,
a v usnesení schválila správní rada na svém šestém zasedání 18. prosince 2006
s účinností od 1. ledna 2007.
Metodika bude novelizována ve smyslu vyhlášky MPSV číslo 505/2006 Sb., ze dne
29. listopadu 2006 a znění pozdějších předpisů ve Sborníku 2008,
s účinnosti od 1. ledna 2008.
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Profesní rozvoj pracovníků Domova Ráček o.p.s. od jeho založení
(k Metodice poskytování sociálních služeb B11)
Název kurzu, semináře,
školení apod.

Pořadatel

Seminář NNO k novým
zákonům
Sexualita mentálně
postižených
Zákon o dobrovolnické
službě
Instruktáž k práci NNO
zejména SPMP ČR
Strukturální fondy Evropské
Unie
Vzdělávání dospělých ve
spolupráci s NNO ve
Střední a Východní Evropě
Instruktáž k vyúčtování
grantů Středočeského kraje
Globální granty
Evropské Unie
Aromaterapie v praxi

SZdP a SPMP ČR
Praha 8 Karlín
SPMP ČR

Středočeský Kraj Praha
a Nadace ROS
Pragouniversa Praha

Arteterapie v praxi

Pragouniversa Praha

Příprava nových zákonů
pro NNO
Seminář k dobrovolnické
službě v České republice
Globální granty
Evropské Unie
Humanitární fondy
a jejich možné využití
Epilepsie
v praxi u uživatelů služeb
Instruktáž k vyúčtování
grantů Středočeského kraje
Psychologie (projekt
„Vzděláváním k integraci“)
Seminář k projektu
„Partnerství“
Konference k projektu
„Partnerství“

HESTIA o.s. Praha
Fórum Dárců
Středočeský Kraj Praha
a MV ČR
Středočeský Kraj Praha
a Nadace ROS
Středočeský Kraj Praha

Středočeský kraj Praha
a MV ČR
SPMP Modrý Klíč
Středočeský Kraj Praha
SPMP ČR
Praha 6 Sedlec
Středočeský Kraj Praha

Společnost E Praha
Středočeský Kraj Praha
Institut zdravotní
politiky a ekonomiky
Svazek měst a obcí
Rakovnicka
Olivova nadace

Termín
a lektor
05.09.2003
kolektiv lektorů
09.09.2003
kolektiv
04.11.2003
Mgr.Jiránek
18.03.2004
kolektiv lektorů
25.05.2004
N ROS kolektiv
06.10.2004
Inclusion Europe

Ing.Vykydal
06.12.2004
Sociální odbor
31.01.2005
N ROS
20.03.2005
kolektiv lektorů
11.04.2005
kolektiv lektorů
11.05.2005
JUDr.Deverová
08.06.2005
kolektiv lektorů
13.09.2005
N ROS
23.09.2005
kolektiv lektorů
06.10.2005
kolektiv lektorů
22.11.2005
Sociální odbor
30.11. a 02.12.
2005 Kostelec
29.11.2005
Hřebečníky
01.12.2005
Říčany

Účastník
Ilona
Hrušková
Ilona
Hrušková
JUDr.
Josef J.Veselý
Ilona
Hrušková
Ilona
Hrušková
Ilona
Hrušková
Ilona
Hrušková
Ilona
Hrušková
Jana Kresslová
Zd. Šnejdarová
Štěpánka
Rácová
JUDr.
Josef J.Veselý
Ilona
Hrušková
Ilona
Hrušková
Ilona
Hrušková
Jana
Kresslová
Ilona
Hrušková
Petra
Hornofová
Ilona
Hrušková
Jan
Kresslová
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Název kurzu, semináře,
školení apod.

Pragouniversa Praha
Nadace ROS
Praha
Pragouniversa Praha
Pragouniversa Praha
Domov Ráček o.p.s.
Rakovník

Nadace ROS
Praha
Svatojánská kolej VOŠ
Svatý Jan pod Skalou
Domov Ráček o.p.s.
Rakovník
ICN o.p.s.
NADĚJE o.s. Praha
Společnost E Praha
Rytmus o.s. a Česká
Unie podpor.zaměstnání

Domov Ráček o.p.s.
Rakovník
NRZP Praha
a SZŠ Ruská
Donorsfórum Praha
Nadace ROS
Praha

Použité zkratky :
ICN : informační centrum neziskových organizací
N ROS : Nadace Rozvoje občanské společnosti
SPMP : Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR

Termín
a lektor
Únor až duben
2006
24.02.2006
N ROS
21.04.2006
kolektiv lektorů
29.05.2006
kolektiv lektorů
Červenec až
listopad 2006
Terapeutka
Dana
Rosenraitová
01.09.2006
kolektiv lektorů
1998 až
19.09.2006
Září 2006
Pragouniversa

Účastník
Jana Kresslová
Jitka Liprtová
Ilona
Hrušková
Jan
Kresslová
Jana Kresslová
Pracovnice
v sociálních
službách
a všichni
uživatelé služeb
Domova Ráček

Výuka počítačové
gramotnosti : základy práce
Monitorovací zpráva ke
Globálnímu grant EU
Problémy agrese a deprese u
uživatelů služeb
Problémy dětské mozkové
obrny
Ergoterapie :
- tupování
- šibory
- batikování
- obtisky
- ruční papír
- gelové svíčky
Globální grant
Evropské Unie
Absolutorium na vyšší
odborné škole pedagogické
Výuka počítačové
gramotnosti :
- práce s internetem
Řízení NNO
správní radou
Standardy sociálních
služeb MPSV
Epilepsie
v praxi u uživatelů služeb
Podporované zaměstnání
a zaměstnávání osob se ZP
Ergoterapie : kurz
košíkářství (nové metody
práce)
Zákon o sociálních službách
v praxi NNO
Podnikání nadací,
občanských sdružení a o.p.s.
Globální grant
Evropské Unie

Pořadatel

Ilona Hrušková
Jana Kresslová

Pracovnice v soc.
službách a
vybraní uživatelé
05.09.2006
JUDr.
Mgr.Turnerová Josef J.Veselý
20.09.2005
JUDr.
Mgr.Hradecký
Josef J.Veselý
Říjen 2006
Martina
kolektiv lektorů Gollová
04.10.2006
JUDr.
Moravcová aj.
Josef J.Veselý
Září,říjen 2006 Jitka Liprtová a
uživatel služeb :
Markéta
Pavel Pospíšil
Vachtlová
29.11.2006
JUDr.
Krása a kolektiv Josef J.Veselý
06.12.2006
JUDr.
JUDr.Deverová Josef J.Veselý
13.12.2006
Ilona
kolektiv lektorů Hrušková
NNO : nestátní nezisková organizace
NRZP : Národní rada zdravotně postižených
SZdP : Sdružení zdravotně postižených
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Organizační struktura Domova Ráček o.p.s. se stavem k 31.12.2006
(výpis z Metodiky poskytování sociálních služeb B 09)
Zakladatelé
ze zákona č.248/1995 Sb.

Zakladatelé
Domova Ráček o.p.s.
Ilona Hrušková
JUDr. Josef J. Veselý

Statutární orgán
ze zákona č.248/1995 Sb.

Předseda správní rady
JUDr.Josef J. Veselý
Členka správní rady
PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D.

Členka správní rady
Mgr. Lenka Niezgodová

Pedagogická
pracovnice

Ředitelka
Domova Ráček o.p.s.
Ilona Hrušková

Účetní - ekonom

Administrativní
pracovnice
(smluvní vztah)

Ing. Andrea Bendová

Mzdová účetní
Ivana Opatová

Pracovnice v sociálních službách
ze zákona č.108/2006 Sb.

Asistentka
Vlaďka Kindlová

Asistentka
Hana Mečířová

Pracovnice
v sociálních
službách

Pracovnice
v sociálních
službách

Pracovnice
v sociálních
službách

s odpovědností
za chráněné
bydlení
Jana Kresslová

s odpovědností za
sociálně pracovní
terapii
Jitka Liprtová

s odpovědností za
výchovně vzdělávací
činnost
Martina Gollová

Pomocná síla
Jitka Mísová

Dobrovolníci na smlouvu o dobrovolnické službě
ze zákona č.198/2002 Sb.

Dobrovolníci
Petra Vitvarová
Karel Kratochvíl
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Soubor informací o poskytování sociálních služeb.
(výpis z Metodiky poskytování sociálních služeb C13)
Vnitřní předpis Domova Ráček o.p.s., zpracovaný v souladu se Zákonem o svobodném
přístupu k informacím číslo 106/1999 Sb., Zákonem o sociálních službách číslo
108/2006 Sb. a pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí mj. uvádí:
Článek 1: Základní informace
1.1. Základními, veřejně přístupnými informacemi jsou dokumenty, uložené ve sbírce
listin Městského soudu v Praze v oddíle O, vložce 312:
a) zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti čj. F 122745/2003,
b) usnesení Městského soudu čj. F-126293/2003.
1.2. Do této sbírky listin jsou ukládány i výroční zprávy Domova Ráček o.p.s.
Článek 2: Výroční zpráva
2.1. Výroční zprávu zpracovává ředitelka Domova Ráček o.p.s. a předkládá ji ke
schválení správní radě. Po schválení je vydána v dostatečném počtu (cca 200)
výtisků a rozdána všem uživatelům služeb, mecenášům apod. tak, aby část
nákladu zůstala v archivu pro případné další zájemce.
2.4. Výroční zpráva prochází samostatným auditem, po kterém je předána do výše
citované sbírky listin a zveřejněna na webových stránkách Domova Ráček o.p.s.
Článek 3: Informace na internetu
3.1. Domov Ráček o.p.s. je registrován v Evidenci nestátních neziskových organizací
Portálu veřejné správy ČR www.portal.gov.cz; je však i v dalších databázích
například Ministerstva práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz/cs, nebo
Ministerstva spravedlnosti: www.portal.justice.cz, Ministerstva financí ARES, CEDR
na www.mfcr.cz .
3.2. Domov Ráček o.p.s. zveřejnil v databází Informačního centra neziskových
organizací o.p.s. na adrese www.neziskovky.cz. základní údaje o svých službách,
kontaktech, akcích atp. Novelizaci databází ICN o.p.s. a Veřejné správy ČR zajišťuje
předseda správní rady průběžně, nejméně však jedenkrát za čtvrtletí.
3.3. Domov Ráček o.p.s. má domovskou webovou stránku: www.DomovRacek.cz,
která informuje laickou i odbornou veřejnost o činnosti. Její součástí je foto galerie.
Novelizaci databáze zajišťuje ředitelka průběžně.
Článek 4: Informace vydávané tiskem
4.1. Informace o Domově Ráček o.p.s. byly zveřejněny například v těchto adresářích:
a) Adresář poskytovatelů sociálních služeb Rakovnicka (2005).
b) Informace, kontakty a služby pro osoby se ZP, vydalo Městské centrum
sociálních služeb a prevence v Praze (2004, novela 2007).
c) Informace o školách a zařízeních, vydala Pražská pedagogickopsychologická poradna (novela 2007).
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Domov Ráček o.p.s.
Domov „Ráček“ je nestátní, neziskové humanitární zařízení, s plnou právní
subjektivitou, které již téměř deset let pečuje o handicapované osoby z města
Rakovníka a jeho okolí. Na jeho založení se podílelo občanské Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým, které působí v České republice od roku 1969 a HANDICAP
LYCEUM Praha.
Za pomoci dotací Ministerstva práce a sociálních věcí a Středočeského kraje
naplňuje Domov „Ráček“ v souladu se svým posláním standardy kvality Zákona
o sociálních službách.
Domov pomáhá dvaceti dospělým „dětem“ prožít plnohodnotný život;
zajišťuje pro ně denní pobyt v dobrém kolektivu, práci v terapeutické 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® „S vámi nás baví svět“ a na
sportovních hrách „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.
Domov 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
a Evropské Unie, bez kterých by domov neměl dostatek finančních prostředků na
svoji bohatou činnost.
A noticka na závěr: pojmenování „Ráček“ a svoje logo odvodil domov z názvu
města Rakovníka a z jeho znaku.
Domov Ráček o.p.s., Na Sekyře 1765, Rakovník 269 01
IČ 27115071, číslo účtu 543511309/0800
Telefon 313 519 920, mobil 777-727-355
E-mail : IlonaHruskova@seznam.cz, www.DomovRacek.cz
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The “Ráček” Home
The “Ráček” Home (ráček in English means “little crab”) is a non-governmental, nonprofit, humanitarian institution with full legal subjectivity, which has now been caring
for handicapped people from the town of Rakovník and its environs for almost ten
years. The home was co-founded by the civic Association for Assisting the Mentally
Disabled (Sdružení pro pomoc mentálně postiženým), which has been operating in the
Czech Republic since 1969, and the HANDICAP LYCEUM Prague.
In keeping with their mission and with the help of the Ministry of Labour and
Social Affairs and the Central Bohemia Region, Ráček Home provides standards of
quality established in the Act on Social Services.
The home helps 20 adult “children” live a full life. It arranges a daily stay for
them in a good group as well as work in a therapeutic workshop. According to the
opportunities available, it also arranges education and training, as well as
accommodation for some in a secure dwelling with a partial assistance service. An
extensive rehabilitation programme with various types of therapy is prepared on a
daily basis. The home also organises rehabilitation stays, excursions, boating camps,
cultural exhibitions and shows, the “D*Ráček” theatre festival and film festivals that
are not just for handicapped people but also for the general public and collaborating
humanitarian organisations within the framework of integration. The home has itself
won a number of prizes both in regional cultural competitions and in the nationwide
“Video Festival”. It has also won prizes at the “Probo-Open-Handicap” sports games.
For establishing this home and implementing projects for handicapped people, the
home’s director, Ilona Hrušková, was awarded the annual prize for civic gallantry in
1999 by journalists from the West-Bohemian region.
In the time it has been in existence, the home has built up a reputation and
become very well respected in the region and beyond, Consequently, it has plenty of
enthusiastic volunteers and school trainees, who happily become involved in the
home’s activities for free. The home’s successes are often published in the media, and
this helps it to obtain donations from sponsors and grants from foundations and the
European Union, without which it would not have enough funds for its operations and
wide range of activities.
And finally a short note to conclude: the home derived its name ráček (“Little Crab“)
and its logo from the name and symbol of the town of Rakovník (which comes from
the word “Rak”, meaning “crab”).
Domov Ráček o.p.s., Na Sekyře 1765, Rakovník 269 01
Registration No.: 27115071, Bank account number: 0543511309/0800
Tel: 313 519 920, Mobile: 777 727 355
E-mail: ilonahruskova@seznam.cz , www.DomovRacek.cz
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Heimstätte „Ráček“
Die Heimstätte „Ráček“ (ráček bedeutet in der Übersetzung „kleiner Krebs“) ist eine
nichtstaatliche, gemeinnützige humanitäre Einrichtung mit voller juristischer Subjektivität,
welche bereits seit fast 10 Jahren behinderte Personen aus der Stadt Rakovník und deren
Umgebung betreut. An ihrer Gründung waren die Bürgervereinigung zur Hilfe für seelisch
Behinderte, welche in der Tschechischen Republik seit dem Jahre 1969 tätig ist, sowie das
HANDICAP LYCEUM Praha beteiligt.
Mit Hilfe von Subventionen des Ministeriums für Arbeit und Soziales und des
Bezirks Mittelböhmens erfüllt die Heimstätte „Ráček“ im Einklang mit ihrer Mission die
Qualitätsstandards des Gesetzes über Sozialdienstleistungen.
Die Heimstätte hilft zwanzig erwachsenen „Kindern“, ein vollwertiges Leben zu
leben; sie gewährleistet ihnen den Tagesaufenthalt in einem guten Kollektiv, Arbeit in einer
therapeutischen Werkstatt, je nach Möglichkeit auch Erziehung und Bildung, für einige unter
anderem das Wohnen in einer geschützten Wohnung mit teilweisem Assistenzdienst. Täglich
wird ein reiches Rehabilitationsprogramm mit verschiedenen Therapiearten vorbereitet. Die
Heimstätte veranstaltet ebenfalls Rehabilitations-aufenthalte, Ausflüge, Wassersportlager,
kulturelle Schauen und Ausstellungen, das Theaterfestival „D*Ráček“ (zu deutsch „D*kleiner
Krebs“, wobei das „D“ am Anfang für „divadlo“ - „Theater“ stehen mag; zusammengelesen
ergeben die Buchstaben allerdings das Wort „kleiner Drache“) und Filmfestivals nicht nur für
Behinderte, sondern im Rahmen der Integration auch für die breite Öffentlichkeit sowie für
zusammenarbeitende humanitäre Organisationen. Die Heimstätte errang eine Reihe von
Preisen sowohl in regionalen Kulturwettbewerben als auch auf dem republikweiten
„Videofestival“ und bei den Sportspielen „Probo-open-handicap“. Für die Errichtung dieser
Heimstätte und die Verwirklichung der Projekte für Behinderte wurde der Direktorin der
Heimstätte, Frau Ilona Hrušková, im Jahre 1999 von den Journalisten der Region
Westböhmen der Jubiläumspreis für Zivilcourage erteilt.
Die Heimstätte baute sich während der Dauer ihres Bestehens eine angesehene
Stellung in der Region wie auch außerhalb auf, und so verfügt sie über eine ausreichende
Menge begeisterter freiwilliger Mitarbeiter sowie Praktikanten aus Schulen, welche gern und
unentgeltlich an den Tätigkeiten teilnehmen. Die Erfolge der Heimstätte werden oft in den
Nachrichtenmedien veröffentlicht und helfen somit, Gaben von Sponsoren und Beihilfen von
Stiftungen und der Europäischen Union zu erringen, ohne welche die Heimstätte nicht genug
finanzielle Mittel für den Betrieb und für ihre reiche Tätigkeit hätte.
Und noch eine Anmerkung zum Abschluss: die Benennung „Ráček“ (kleiner Krebs)
und das Logo hat die Heimstätte vom Namen der Stadt Rakovník (vom Wort rak, d.h. Krebs)
und von ihrem Wappen abgeleitet.
Domov Ráček o.p.s., Na Sekyře 1765, Rakovník 269 01
IDENT.-NR. 27115071, Kontonummer 543511309/0800
Telefon 313 519 920, Handy 777-727-355
E-Mail: Ilonahruskova@seznam.cz; www.DomovRacek.cz
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Hogar “Ráček”
El Hogar “Ráček” (Cangrejito) es una institución humanitaria no gubernamental
y sin fines de lucro, con una personería legal plena y que casi diez años está al cuidado
de las personas minusválidas de la ciudad de Rakovník y sus alrededores. El la
fundación del Hogar han participado la Asociación para la ayuda de los discapacitados
mentales, que opera en la República Checa desde el año 1969, y el HANDICAP
LYCEUM.
Con ayuda de las dotaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
región de Bohemia Central, el Hogar “Ráček”, en armonía con su misión, cumple con
los estándares de calidad de la Ley de Servicios Sociales.
El Hogar ayuda a una veintena de “niños” adultos a vivir una vida plena;
garantizándoles la permanencia diaria en medio de un buen grupo, trabajo en un taller
terapéutico y, según las posibilidades, también educación; para algunos de ellos
también vivienda en un apartamento protegido y con un servicio parcial de asistencia.
Diariamente se prepara un programa de rehabilitación con diferentes tipos de terapia.
El Hogar también organiza estancias de rehabilitación, excursiones, campamentos
náuticos, desfiles culturales y exposiciones, un festival de teatro “D*Ráček”
(D*Cangrejito) y festivales de filme, no sólo para personas con handicap; sino
también, dentro del marco de integración, para todo el público y organizaciones
humanitarias que nos colaboran. El Hogar, por sí mismo, obtuvo una serie de premios
tanto en certámenes culturales en el ámbito regional, como en el “Videofestival” a
escala nacional y en los juegos deportivos “Probo-open-handicap”. En el año 1999, los
periodistas de la región de Bohemia Occidental otorgaron a la Directora del Hogar, la
Sra. Ilona Hrušková, el premio a la valentía civil por la construcción del hogar y
realización de los proyectos para personas minusválidas.
El Hogar se ha ganado, en el tiempo de su existencia, una posición reconocida
en toda la región y aún más allá; es por eso que tiene bastantes voluntarios con mucho
entusiasmo y estudiantes que hacen sus prácticas y quienes se incorporan a nuestras
actividades con mucho gusto y sin remuneración. Los éxitos del Hogar son
frecuentemente publicados en los diferentes medios de comunicación y ayudan a
obtener donaciones de los patrocinadores y subvenciones de las fundaciones y de la
Unión Europea, sin las cuales nuestro hogar no tendría suficientes recursos financieros
para su funcionamiento y sus amplias actividades.
Una pequeña nota al terminar: la denominación cangrejito („Ráček“) y el logo
del hogar derivan del nombre de la ciudad de Rakovník (de la palabra Rak, Cangrejo)
y de su escudo.
Domov Ráček o.p.s., Na Sekyře 1765, Rakovník 269 01
Nº ID. (IČ) 27115071, Nro. cuenta bancaria: 543511309/0800
Teléfono: +420 313 519 920, móvil: +420 777 727 355
E-mail: ilonahruskova@seznam.cz, www.DomovRacek.cz
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ZÁPIS Z KONTROLY NADACE ROS PRAHA
Ze dne:
Organizace:
Název projektu:

6. 2 . 2006
Domov Ráček o. p. s. Rakovník
Dílna Ráčků (číslo smlouvy CZ. 04.1.03/2.3.15.1/0210)

Projekt je realizován dle časového harmonogramu, aktivity jsou průběžně plněny,
v projektu neprobíhají žádné změny, realizátoři ani žádné změny neplánují. Domov Ráček je
umístěn v části objektu bývalé mateřské školy. V době mé návštěvy bylo přítomno 15 klientů
– mentálně či zdravotně postižených. Z celého zařízení je patrná rodinná atmosféra,
pracovnice i hlavní realizátorka mají ke klientům velmi vřelý vztah, byly patrny pozitivní
vzájemné vazby. (Společný oběd s přátelským rozhovorem.)
V rámci projektu organizace posiluje své vlastní kapacity vzděláváním svých
zaměstnanců. Získané znalosti a dovednosti pak pracovníci uplatňují při práci s klienty.
V průběhu mé kontroly jsem shlédla práci s klienty v dílně, kde klienti pracovali na
hrnčířském kruhu, tkali koberce a polštáře na židle, učili se různým střihům, vyráběli hliněné
ozdoby a pracovali na počítači, který byl zakoupen z rozpočtu projektu. Rovněž jsem v dílně
viděla obrázky, které klienti malují a proutěné pletené košíky. V průběhu roku pracovníci
organizace organizují prodejní výstavy, kde se klienti učí základům prodeje. Prodané výrobky
jsou ziskem organizace.
Organizace spolupracuje s partnery dle plánu projektu. V průběhu projektu byl
vytvořen moc hezký propagační materiál, který splňuje podmínky publicity GG, rovněž jsem
měla možnost si prohlédnout webové stránky organizace, kde jsou podmínky publicity rovněž
splněny. Celý projekt je více zaměřen na přímou práci s klienty, všechny aktivity jsou
zaměřeny na získání pracovních dovedností a návyků, které by napomohly klientům při jejich
integraci na trh práce v prostředí chráněné dílny.
Pracovníci se sami rovněž vzdělávají a tím posilují vlastní kapacitu, rovněž tak nákup
počítačové techniky umožňuje organizaci její rozvoj.
Osoba pověřená řízením projektu je paní Ilona Hrušková – přítomna u kontroly. Za
vyúčtování projektu a za finanční kontrolu projektu zodpovídá JUDr. Josef Veselý. Osoba
odpovědná za účetnictví projektu Ing. Andrea Bendová – přítomná u kontroly, která
zúčtovává účetní doklady a vedoucí projektu je schvaluje.
Z celé organizace jsem získala dojem velkého pochopení pro klienty, velkou
osobní zangažovanost a velké pracovní nasazení ve prospěch klientů. Organizace je svou
kapacitou malá a v současném postavení nemá šanci dosáhnout na velké projekty z prostředků
EU. Prostředky z globálního grantu jsou pro ní velkým přínosem.
Návštěva Domova Ráček však na mne osobně zatím nejvíce pozitivně zapůsobila,
byla zde velmi patrná především prospěšnost pro klienty a to osoby opravdu velmi
potřebné. Některá postižení jsou pro obsluhu a práci s klientem velmi obtížná a pro péči
fyzicky i psychicky velmi náročná. Zdejší pracovníci si zaslouží podporu jakéhokoli
rozsahu, jelikož je zřejmé, že jí vždy využijí ve prospěch potřebných osob komunity.
11. 2. 2006

Podpis: Bc. Zuzana Lešková
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Zlatá listina dárců, sponzorů a mecenášů 2006
Provoz Domova Ráček o.p.s. by nebylo možné zajistit jen z příspěvků uživatelů služeb.
Náklady v roce 2006 činily 2,475.049,39 Kč, z toho příspěvky uživatelů pokryly jen 13%.
Účelové dotace státu pokryly 38,4%, dotace odboru sportu a kultury Středočeského kraje
2,8%, Města Rakovníku 2%, Úřadu práce 14,5%. Globální grant z EU pokryl 8,1% a dotace
Ministerstva kultury 0,4%. Příjmy z vedlejší činnosti a úroky činily 11%. Zbytek nákladů, tj.
9,8% byl uhrazen těmito dárci, ať již právnickými nebo fyzickými osobami:
Darovaná částka

30.000,- Kč
25.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč
8.182,- Kč
6.220,- Kč
6.150,- Kč
5.500,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč
3.540,- Kč
3.000,- Kč
3.000,- Kč
3.000,- Kč
3.000,- Kč
3.000,- Kč
2.994,- Kč
2.994,- Kč
2.000,- Kč
2.000,- Kč
1.500,- Kč
1.500,- Kč
500,- Kč
243.080,- Kč

Dárce
Tepelné zásobování Rakovník s.r.o.
STAPRO s.r.o.
CROY s.r.o. (firma Mercedes)
Klub přátel dětí Dětských domovů o.s.
PROBO GROUP a.s.
Paní Radka Šímová
Nadace Siemens s.r.o. – fond pomoci
Nadace Letorosty
Reklamní studio VEREK s.r.o.
Studentská společnost
MUDr. Tomáš Semerádt
Pan Josef Seibert
Obec Křivoklát
Obec Hředle
Teslet s.r.o.
Studio „Radost“ Rakovník
MUDr. Marie Rybová
Studenti Masarykovy obchodní akademie
Obec Nezabudice
Obec Svojetín
Obec Ruda
Obec Hořesedly
Obec Kroučová
Obec Senec
Obec Krakov
Obec Pavlíkov
Český svaz ochránců přírody ZO13 Rakovník
Integrovaná střední škola pan Krob
Paní Jitka Vodrážková
Paní Jana Stříbrská
Celkem dary a granty
Děkujeme.

Výroční zprávu schválila správní rada 15.03.2007 Auditorský výrok byl vyjádřen dne 19.03.2007
Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb vydal Krajský úřad Sčk dne 22.02.2007

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.
(128 00 Praha 2, Plavecká 4/404 hclpraha@volny.cz)

Našimi přáteli jsou
Hradní Duo Rakovník,
Rabasova galerie v Rakovníku,
Městská knihovna v Rakovníku,
Klub SPMP DRUK z Prahy,
Handicap centrum Srdce o.p.s. z Poděbrad,
Josef Jirásek, JRSK s.r.o.

Výroční zprávu 2006 vydal Domov Ráček o.p.s.
v nákladu 200 výtisků. Uzávěrka 19.března 2007. Neprošlo jazykovou úpravou.
Zpráva je zveřejněna na portále veřejné správy ČR
www.portal.gov.cz, stránkách www.DomovRacek.cz (včetně fotogalerie)
a uložena ve sbírce listin Městského soudu v Praze, oddíle O vložka 312.
Vytiskla Blesková tiskárna s.r.o. Praha, sponzor Videofestivalu

