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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 a registrovaná Krajským úřadem Středočeského kraje 
jako poskytovatel sociálních služeb číslo jednací 3/13252-1/2007/SOC/Paz 

 
předkládá 

 
v souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., ve smyslu zásad zákona číslo 108/2006 Sb., 

a standardů kvality sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí 
 

Výroční zprávu za rok 2007. 
Obsah: 
  3 Úvodem ke čtvrté výroční zprávě. Slovo do vlastních řad. 
  6  Přehled poskytování sociálních služeb od 1.ledna 1998. Ochranná známka.  
  9  Statut obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s. platný od 01.01.2007. 
13 Usnesení ze zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s.  
15  Vyhodnocení poskytnutých sociálních služeb 2007;  ERASMUS MUNDUS. 
25  Projekt roku 2008 „Kulturní dialogy“ a kalendářní plán některých akcí. 
27  Finanční rozvaha na realizaci sociálních služeb v roce 2008. 
28 Přehled nákladů na poskytování sociálních služeb. Zpráva o hospodaření 2007. 
30 Výrok auditora. 
31 Přílohy : základní informace o Domovu Ráček o.p.s. (též v překladu). 
35  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,  www.DomovRacek.cz
Ilona Hrušková,  777-727-355,  ilonahruskova@seznam.cz
JUDr. Josef J. Veselý,  224-910-364,  hclpraha@volny.cz
Bankovní spojení 0543511309/0800 

 
Výroční zprávy jsou  uloženy ve sbírce listin vedené Městským soudem v Praze 

v oddíle O vložce 312. 
 

Výroční zprávu schválila správní rada 01.02.2008  Auditorský výrok byl vyjádřen dne  21.02.2008 
Rozhodnutí o  registraci  poskytovatele sociálních  služeb  vydal  Krajský úřad Sčk dne  22.02.2007 
 

http://www.domovracek.cz/
mailto:ilonahruskova@seznam.cz
mailto:hclpraha@volny.cz
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Úvodem 
ke čtvrté výroční zprávě obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s. 

a desátému výročí založení denního stacionáře 
 
 „Pantha rei“- slova starořeckého filosofa Heraklita z Efezu vyřčená v  6.století 
př.n.l. jakoby předznamenala naši sisyfovskou snahu mít ve 21.století veškerou 
dokumentaci Domova Ráček o.p.s. v pořádku a podle platných právních norem. Jen 
jsme totiž vloni dopracovali v souladu se standardy kvality sociálních služeb MPSV 
jedno sto sedmdesát dva stran vnitřních předpisů a vydali je ve Sborníku 2007 jako  
„Metodiku poskytování sociálních služeb“, proškolili ji se všemi pracovnicemi 
v sociálních službách, tak v prováděcí vyhlášce MPSV čís. 505/2006 Sb., došlo ke 
změnám v počtu i v obsahu standardů a museli jsme novelizovat. Pak byl s platností od 
1.ledna 2007 schválen nový Zákoník práce čís.262/2006 Sb., takže jsme museli upravit 
personální standardy a konečně samotný Zákon o sociálních službách čís.108/2006 
Sb.,  také platný od 1.ledna 2007 dostal už za měsíc první doplněk a dnes se již veřejně 
říká, že zákon je špatný a je měněn. O administrativě, spojené s registrací ani nemluvě. 
Dodejme, že všechno toto úsilí ubíralo čas, který jsme mohli věnovat svému poslání. 
Jedno zůstalo stejné (bohužel): nejistota ve financování sociálních služeb, jak jsme o 
tom psali v minulé výroční zprávě. Přesto jsme bohatí a šťastní.  
 
 Žádný zákon, žádná sebelépe zpracovaná dokumentace nemůže nikomu 
z našich uživatelů navrátit zrak, ubrat jedenadvacátý chromozom, naučit číst a psát, 
mluvit či chodit a neudělá ani z autistických dětí génie. Toho jsme si vědomi a  proto 
se při poskytování sociálních služeb již deset let řídíme slovy profesora Z.Matějčka: 
„Nemůžeme všechny děti všemu naučit, můžeme ale všechny děti udělat šťastnými“. 
„Ráčci“ šťastní jsou. Tvoří velkou rodinu, ke které se denně rádi navrací, prožívají tam 
radostné chvíle, ale učí se i pracovat a tvořit a své štěstí dál rozdávají. 
 
 Domov Ráček o.p.s. se stal chloubou Města Rakovníka a příkladem i pro další 
stacionáře. Nejen to, Universita Karlova jej představuje zahraničním účastníkům 
projektu ERASMUS MUNDUS a některé instituce sem s oblibou doprovázejí své 
návštěvy nebo posílají studující na praxi. Stal se také centrem pro handicapované 
v regionu. Například Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením a 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, zde pořádají své akce. „Ráčci“ se 
presentují na koncertech, vernisážích svých obrazů i prodejních výstavách až v Praze. 
Získávají tím sympatie veřejnosti,  sponzorů a místního tisku. 
 
 Za posledních deset let Domov Ráček o.p.s. úžasně zbohatl a to zejména díky 
našim pracovnicím v sociálních službách i dobrovolníkům, díky práci ekonomů, členů 
správní rady a v neposlední řadě díky poskytovatelům dotací či grantů, sponzorům a 
dárcům, které jmenujeme na dalších stranách; naše bohatství nehledejte v bankovních 
výpisech, ale ve slovech J.W.Goethe: „Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé“. 
 

Ilona Hrušková  a  JUDr. Josef J. Veselý 
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Slovo do vlastních řad ... jen o penězích a novém příspěvku na péči. 
Motto:   
 „A tak vás prosím, oželte část těch peněz, které teď naši blízcí dostávají a 
dopřejte jim docházet do zařízení, které je může daleko lépe a profesionálněji připravit 
do samostatného života... chtěl bych rodiče, opatrovníky požádat, aby nepodlehli 
svůdné představě, že když syn nebo dcera zůstane doma, bude mu také dobře a rodině 
zůstanou peníze... nestačí jim jen občasný dozor a koukání na televizi...“   

Citace z článku Ing.Jiřího Slaměníka, předsedy Krajského výboru  SPMP ve Zpravodaji  Karviná. 
 
 „Bylo by velmi smutné, že kvůli tomu, že se někteří rodiče nechtějí zříci ani 
části peněz, které mají k disposici a ponechávají si postiženého doma, měla by se 
zařízení rušit pro nedostatek klientů. Těžko se později budou znovu budovat. Tak buďte 
prosím uvážliví!“ Citace z článku Františka Halma, místopředsedy SPMP ČR ve Zpravodaji  Brno.   
 
 Jako motto jsem vybral dvě citace vedoucích funkcionářů Společnosti pro 
podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. a přidávám informaci ministerstva 
práce a sociálních věcí, že z 230 tisíc příjemců příspěvku jich 150 tisíc nebylo schopno 
doložit, že si nějakou sociální službu nakoupilo; cituji  „Využívání příspěvku na péči 
někdy neodpovídá účelu, pro nějž je poskytován a míjí se tak účinkem. Část příjemců 
odmítá uvést způsob jeho využití, protože jej vnímají jako dávku „odškodňovací“. 
Významná část spoluobčanů, především nižších stupňů vzdělání, bere tento  příspěvek 
spíše jako vítané přilepšení čistých příjmů ..., než jako částku, která je určena na 
nákup sociálních služeb“ A tak z 15 miliard korun vyplacených vloni za účelem 
nákupu služeb se do systému sociální péče dostává pouze malá část. Podle analýzy 
uskutečněné na Pardubicku, se jen 17% vyplacených peněz použije pro tento účel. 
 
 Analýza našeho Domova Ráček o.p.s. dopadla obdobně. Z dvaceti uživatelů 
služeb jich získalo příspěvek osmnáct (některým byly příspěvky za pomoci ředitelky  
dokonce navýšeny). Každoročně obdrží naši uživatelé k důchodu příspěvky na nákup 
sociálních služeb v celkové výši 1,668.000,- Kč. Když bylo nutno vloni upravit výši 
úhrad za poskytované sociální služby, stanovilo se, že z těchto příspěvků půjde pouze 
symbolické půl procento na den pobytu. Dodejme, že jsme úhrady zvýšili až od června 
a ne zpětně od ledna, od kdy byly příspěvky vypláceny. Stravování se do úhrad 
nepočítá a naše cena je hodně pod limitem. Jinými slovy, za jedenáct měsíců 
poskytnutých sociálních služeb (o prázdninách se neplatí), zaplatí naši uživatelé 
364.000,- Kč tj. jen 21% z peněz, které na tzv. „nákup služeb“ obdrželi. Tato částka se 
podílí na celkových ročních příjmech Domova Ráček o.p.s. jen asi 18%. Zbytek je 
nutno zajistit z jiných zdrojů. Mnozí rodiče ani nevědí, že nám peníze včetně státní 
dotace, nikdo automaticky nepřiděluje, ani když máme registraci. Každý rok musí 
ředitelka zpracovávat složité projekty, žádosti o dotace a granty, případná odvolání.   
 
 Zjišťoval jsem, jak vyřešili zvýšení úhrad u ostatních denních stacionářů a 
zjistil, že všude jinak. V jednom stacionáři spočítali výkony ve smyslu §12 vyhlášky 
MPSV čís. 505/2006 Sb., podle skutečně spotřebovaného času, například k pomoci při 
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použití WC či podpoře při podávání jídla atd. (sazba byla 85,- Kč za hodinu) a rodiče 
pak licitovali, zda jejich dítě doopravdy potřebuje tolik času k  přijímání stravy či 
vyměšování a kolik minut tedy mají platit. Nedomluvili se. V jiném stacionáři nic 
nepočítali, zvýšili úhrady bez ohledu na vyhlášku i na přiznaný příspěvek na péči. 
Nedomluvili se. V Domově Ráček o.p.s. jsme zvolili kompromis, ale chtěli jsme být 
přesní a také spravedliví jak k uživatelům, tak ke státu a hledali jsme celostátně 
používanou metodiku výpočtu. Nenašli jsme ji. Oslovili jsme proto několik 
poradenských center s dotazem. Většina z nich je bohatě dotována státem aby mohla 
radit (částky v řádech milionů naleznete na webu MPSV). Výsledek? Poradna Národní 
rady zdravotně postižených odpověděla na něco jiného a ostatní nám  neodpověděly 
vůbec! Výjimkou byla poradna Svazu zdravotně postižených v Karlíně, která 
postoupila náš dotaz MPSV. Z odpovědi ministerstva vyjímáme : 
 
... při stanovení úhrady za péči se vychází z časového (hodinového) hlediska, ze 
kterého je třeba zpracovat sazebník jednotlivých úkonů ... nejlépe je přiřadit na 
základě praktických zkušeností ke každému úkonu (službě) obvyklou (průměrnou) 
délku poskytování a zároveň finanční hodnotu ... do jaké míry se stanoví tyto denní 
částky v průměru za každý den stejné, nebo každý den  se „vyúčtuje“ podle počtu 
úkonů a skutečného času jednotlivým klientům, je věcí dohody (smlouvy) s klientem ... 
v praxi se přístupy jednotlivých poskytovatelů liší...  
 
 Kdybychom měli takto postupovat u třinácti úkonů zmíněného §12, museli 
bychom přijmout další pracovnici, která bude se stopkami v ruce normovat uživatelům 
úkony a vyúčtovávat je; úhrady by byly daleko vyšší. Zůstáváme tedy zatím na námi 
zvolené metodice, která je zakotvená i ve smlouvách.    
 
 Pokud však v budoucnu dojde ke krácení státních dotací, které činí základ 
našich příjmů a nebudeme chtít stacionář uzavřít, budou se muset úhrady zvýšit. 
Ten, kdo kvůli penězům smlouvu o poskytování sociálních služeb s Domovem 
Ráček o.p.s. zruší, vystaví se nebezpečí, že až si to znovu rozmyslí, novou nemusí 
získat. V rámci úspor bude nutno snížit provozní náklady, propustit část 
pracovnic a omezit tak celkové výdaje. Je na každém i nebezpečí, že o příspěvek 
může přijít, když při kontrole neprokáže jak byl využit (uvádí to novela zákona). 
 
 Také my jsme při úpravě úhrad zaslechli slova některých rodičů ve smyslu, že 
kdyby byla úhrada zvýšena více, nechají děti raději doma; opakujeme: 79% příspěvku 
tj. 1,304.000 Kč rodičům dnes zůstává. Přemýšlejte a přečtěte si znovu motto. 
 
 Noticka na závěr: navýšení úhrad není na nějaký nadstandard nebo na zvýšení platů 
ředitelky Domova Ráček o.p.s., či pracovnic v sociálních službách; správní rada pracuje 
zadarmo. Pro úplnost dodávám, že čistý  plat kterékoliv z nich je nyní menší, než činí sociální 
dávky (příspěvek na péči plus důchod) některých uživatelů služeb o které ony  pečují. 
 

JUDr.Josef J. Veselý, předseda správní rady 
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Co znamená deset let … 
 
 Čas je jednosměrný a nezvratný. Tento filosofický axiom potvrdil v souvislosti 
s pohybem v prostoru i Albert Einstein v teorii relativity. Čas je však  vzácný a rychle 
letí, tvrdí jiný AlBert.  Čas jinak plynul Robinsonovi na  pustém ostrově, jinak plyne 
obrovské želvě sloní, která pamatuje Charlese Darwina když  bádal na Galapágách,  a 
jinak plynul a plyne … našemu Ráčku. 

 
 Před deseti lety, přesně 6.ledna 1998, přednesla  tehdejšímu okresnímu výboru 
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Rakovníku jeho členka, paní Ilona 
Hrušková, návrh na založení denního stacionáře pro děti s mentálním handicapem a 
kombinovanými vadami. Podle tehdy platných stanov se jednalo o založení „zařízení 
SPMP“ s plnou právní subjektivitou. Na členské schůzi 1.února 1998 pak byla 
zřizovací listina „Domova SPMP Ráček“ (vypracovaná HANDICAP LYCEEM Praha 
o.s.) podepsána. Předsedkyní správní rady, která dostala vše jako dobrovolnice na 
starost,  byla zvolena paní Ilona Hrušková (později obdržela cenu západočeských 
novinářů za občanskou statečnost) a čestnou ředitelkou byla jmenována Mgr.Gudrun 
Humlová. Jedinými placenými pracovnicemi byly tehdy Jana Kresslová a Martina 
Svobodová. Když Domov SPMP Ráček „vyrůstal z plenek“ zažil krásné, ale i krušné 
chvíle. Nejhorší byla, když byl školským úřadem z původního objektu vypovězen. Jen 
díky Městu Rakovník, které za symbolickou jednu korunu českou pronajalo Ráčku 
polovinu svých jeslí, mohl být stacionář slavnostně 9.9.1999, symbolicky v 9 hodin, 
znovuotevřen. To už byl ale známým subjektem jak na okrese i za jeho hranicemi. 
Paní Ilona Hrušková se ujala funkce ředitelky na plný úvazek a předsedou správní rady 
byl zvolen JUDr. Josef J.Veselý z HANDICAP LYCEA Praha o.s. který bývá také 
nazýván „kmotrem“ Domova. Plnou právní subjektivitu však SPMP zpochybnilo  
novelizací svých stanov. Proto se zakladatelé „Domova SPMP Ráček“ rozhodli ke 
změně právní formy. Změna na „obecně prospěšnou společnost“ byla usnesením 
Městského soudu v Praze ze dne 19.prosince 2003 schválena a 13.ledna 2004  byl 
Domov Ráček o.p.s. zapsán do  rejstříku obecně prospěšných společností.  
  
 Řekněte, co znamená deset let … pro želvu na Galapágách … a co pro Ráček. 
Za tu dobu to byla a je stále i řada starostí, o kterých rodiče dětí, ani spolupracovnice 
nemají ponětí. Jenom příprava registrace a zpracování vnitřních předpisů připravilo 
oba zakladatele o řadu dní dovolené a víkendů. Byly ale i radosti: těmi byly úspěšně 
realizované celoroční projekty (rarita mezi poskytovateli služeb). Domov Ráček o.p.s. 
uspořádal za posledních deset let stovky akcí nejen pro sebe, ale i pro ostatní, ať již 
lidi s handicapem či zdravé nejen z Rakovnicka, ale z celé republiky. Účastníci se 
spočítat nedají; například na každý „Šmoulí branný den“ přišlo 380 dětí,  dvanácti 
„Videofestivalů“ se zúčastnilo přes 3.300 účastníků,  na turné hudební skupiny Hradní 
Duo „V dobrém se sejdeme“ přišlo 1.140 posluchačů,  na pěti kulturních přehlídkách 
„D*Ráček“ vystupovalo 620 účinkujících, kteří potěšili 870 diváků, každé vodácké 
akce či  tábora, se účastnilo asi 50 zájemců, za deset let tedy 1.500... a co vernisáže, 
výstavy a další.  Posuďte sami. 
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Rok Název 

projektu 
Akce většího rozsahu či významu  

uskutečněné za posledních deset let  
1998 Zrození  

Ráčka 
„Šmoulí branný den“ a rehabilitační pobyt „Šmoulí Šlovice“ pro děti 
ze Středočeského kraje. Pomoc při školení vedoucích rehabilitačních 
pobytů SPMP. Rehabilitační pobyt „Zlatá stezka“ na Šumavě.  

1999 V dobrém 
se sejdeme 

Organizace sedmi koncertů turné hudební skupiny Hradní Duo „V 
dobrém se sejdeme“ po Středočeském kraji k 30. výročí založení 
SPMP. Druhý „Šmoulí branný den“ a rehabilitační pobyt ve Šlovicích. 

2000 Ráček  
v Srdci 

Celoroční projekt propojený s projekty Handicap centra SPMP 
„Srdce“ v Poděbradech. Druhý rehabilitační pobyt „Muška zlatá“ na 
Ohři ve Svatošských skalách a „Zlatí úhoři“ na Berounce.Spolupráce 
na projektu „Videofestival“ a spolupráce při organizaci 5.světové 
abilympiády v Praze. Účast v kampani „30 dní pro neziskový sektor“. 

2001 Studánka I Podpora kampaně Mezinárodního roku dobrovolníků. Spolupráce a 
účast na prvním celoročním výcvikovém kurzu bocmanů pro 
handicapované a kurzu vedoucích táborů v Březejci. Rehabilitační 
pobyt „Zlatí úhoři II“. První ročník olympiády „PROBO-OPEN-
HANDICAP“. Besedy rodičů dětí s handicapem, relaxace apod.  

2002 Studánka II Pokračování projektu „Studánka“ se zaměřením na pomoc rodičům 
dětí s handicapem. První ročník divadelní a pěvecké přehlídky 
Středočeského kraje „D*Ráček“. Rehabilitační vodácký pobyt 
„Stříbrná štika“ na Lipně. Druhé bienále Videofestivalu. Účast 
v kampani „30 dní pro neziskový sektor“. 

2003 Souhvězdí  
Ráčka 

Podpora kampaně Evropského roku osob se zdravotním postižením.  
Druhá přehlídka „D*Ráček“. Rehabilitační vodácký pobyt „Vltavín“ 
na Kamýku. Koncerty „Žižkovského podzimu“, Vánoce Ráčků aj.  

2004 Obratník  
Ráčka 

Spolu s projektem „Obratník kozoroha“ HANDICAP LYCEA Praha. 
Vodácký rehabilitační pobyt „Stříbrný cejn“ na Slapech. Třetí bienále 
Videofestivalu a třetí „D*Ráček“. První plavba Kryštofa Kolumba, 
zahradní slavnosti, pobyt u moře, vernisáže obrazů v Tylově divadle a 
u Svaté Anežky v Praze, silvestrovská jízda „Moto*Ráček“ a další. 

2005 Sedm 
divů 

Projekt na oslavu sedmých narozenin Ráčku. Čtvrtý „D*Ráček“. 
Plavby raftů 1.máje a 28.září. Rehabilitační pobyt „Sumeček“ na Labi, 
koncerty, ukončení roku Vánoční besídkou a „Silvest*Ráčkem“,    

2006 Dělání  Projekt „Dílna Ráčků“ podpořený grantem EU. Rozvoj sociálně 
terapeutické dílny. Kurzy ergoterapie. Rehabilitační vodácký pobyt 
„Kapřík šupináč“ na Otavě. Čtvrté bienále Videofestivalu. Vernisáž  
obrazů „Podzimní emoce“. Sport (cyklistika, plavání, fitnes, bowling). 

2007 Rovná 
příležitost 

Podpora kampaně Evropského roku rovných příležitostí. Pokračování  
projektu „Dělání II“. Rehabilitační vodácký pobyt „Vodouch stříbřitý“ 
u Klatov (v celkovém pořadí již sedmnáctý). Šestá přehlídka 
„D*Ráček“. Čtvrtá a poslední plavba Kryštofa Kolumba v noci. 
Ukončen projekt „Dílna Ráčků“, pokračoval ERASMUS MUNDUS. 

2008 Kulturní 
dialogy 

Projekt  je na podporu Evropského roku mezikulturního dialogu.  
Plán větších akcí je uveden na dalších stranách této výroční zprávy. 
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Ochranná známka Domova Ráček o.p.s. 
 
 Stacionář pokřtil názvem „Ráček“, spolu Ilonou Hruškovou, jeho „kmotr“ 
AlBert.  Bylo zapsáno do zřizovací listiny,  jako do rodného listu  dne 1.února 1998.    
 
Kde se usměvavý ráček vzal? Poprvé se objevila roztomilá kresbička tohoto malého 
korýše na odznaku „Šmoulího branného dne“ v roce 1998. Dnes už nevíme který 

výtvarník ráčka nakreslil, ale všem se moc líbil. Tak jsme 
požádali grafika Ing. Jana France, aby navrhl, jak ráčka 
zapracovat do našeho loga. Variant bylo šest a všechny nám 
zpracoval zdarma. Na zadní straně této zprávy je 
otiskujeme; hlasováním si uživatelé služeb vybrali to, které 
se jim líbilo nejvíce; dodnes je považováno za nejhezčí mezi 
jinými a jak jsme se později dozvěděli, nikdo se takto 
v České republice ani celé Evropské unii nejmenuje. Logo 
se pak upravilo, když při změně právní formy ubyla 
písmena SPMP a nyní se mění podruhé, když dostává 

symbol ®. Zveřejňujeme výpis „Osvědčení o zápisu ochranné 
známky“ registrační číslo 290700 a věříme, že naše  jméno a 
logo již nikdo beztrestně nezneužije, jak se tomu stalo dvakrát 
za poslední roky. Nejen kresbička, ale i jméno stacionáře nám  
posloužilo k názvům některých akcí, jako je například dnes již 
známý divadelní festival „D*Ráček“, nebo jakým byl výlet 
lokálkou na Silvestra „Moto*Ráček“ či na Vyšehrad „Silvest*Ráček“. A jak bylo 
řečeno při znovuotevření stacionáře 9. září 1999 :  
 

„mějte ráčky rádi,  raci jsou přece zákonem chráněni“. 
 

Výpis 
ČESKÁ REPUBLIKA ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 

OSVĚDČENÍ  O ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY 
 (111) Číslo zápisu:    290700 
          Druh známky:   Kombinovaná 
(220) Datum podání:   05.02.2007 
(151) Datum zápisu:   06.06.2007 
(320) Vznik práva přednosti:  05.02.2007 
(210) Číslo spisu:   O-445133   
(442) Datum zveřejnění přihlášky:   28.02.2007 
 
Číslování podle INID kódů – standard OMPI 
(730) Domov Ráček o.p.s. Na Sekyře 1765 269 01 Rakovník Česká republika 
(510) (40) zpracování materiálů, tkaní, vytváření keramických výrobků, pálení keramiky, košíkářství; (41) 
sportovní aktivity, kulturní a společenské akce, výchova, vzdělávání,  zábava;  (43) ubytovací služby v rámci 
této  třídy;  (44) rehabilitace, sociální služby – péče o osoby s handicapem –  v rámci této třídy,  poradenství 
v uvedených oblastech činností v rámci  této třídy; (45) osobní a sociální služby poskytované ostatními za 
účelem   uspokojování potřeb jednotlivců, právní služby, poradenství v uvedených  službách této třídy.  
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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 67675565. 
 
 

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. Název společnosti zní: Domov Ráček o.p.s. 
3. Sídlo společnosti je Na Sekyře 1765, 269 01 Rakovník. 
4. Společnost má IČ: 27115071. 
5. 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. 
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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. 
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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 s platností od 1. ledna 2007. 
 
 

Mgr. Lenka Niezgodová              PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D.              JUDr. Josef J. Veselý 
 
 
Dnem 11. května 2007 byl aktualizován zápis v rejstříku obecně prospěšných společností 

u Městského soudu v Praze v oddíle O, vložka 312. 
 
 

Statut  je  zveřejněn ve sbírce listin Městského soudu v Praze na  www.justice.cz 
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Usnesení 
ze sedmého zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s.  dne 4.května 2007 

 
1. Správní rada znovu zvolila ve smyslu §11 Zákona o obecně prospěšných 
společnostech číslo 248/1995 Sb., na svém sedmém zasedání předsedou JUDr. Josefa 
Veselého, bytem Praha 2, Plavecká 4/404. 
 
3.  Správní rada potvrdila na posici ředitelky Domova Ráček o.p.s. ve smyslu §13 
Zákona o obecně prospěšných společnostech číslo 248/1995 Sb., paní Ilonu 
Hruškovou, bytem 269 01 Rakovník, Průběžná 1864, na dobu neurčitou.  
 
4.  Správní rada zplnomocnila ředitelku paní Ilonu Hruškovou, ve smyslu §14, 
odstavce 3, Zákona o obecně prospěšných společnostech číslo 248/1995 Sb.,  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 jako statutární orgán opravňuje paní Ilonu Hruškovou činit úkony 
v řízení před soudem ve smyslu §30 odstavce 1 Správního řádu, zákona číslo 500/2004 
Sb., jako osobu pověřenou podle §21 odstavce 1 Občanského soudního řádu, zákona 
číslo 99/1963 Sb., jednáním za Domov Ráček o.p.s. 
 
6. Správní rada v souladu s §13, článkem 1, Zákona o obecně prospěšných 
společnostech číslo 248/1995 Sb., schvaluje novelu statutu Domova Ráček o.p.s., který 
plně respektuje Zákon o sociálních službách číslo 108/2006 Sb., ve znění prováděcích 
předpisů a standardů kvality sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 
Ukládá předsedovi správní rady předložit Městskému soudu v Praze návrh na změnu 
zápisu v rejstříku obecně prospěšných společností spis.zn. O.312. 
 
7.   Správní rada schválila Výroční zprávu Domova Ráček o.p.s. ke dni 15.03.2007 a 
projednala výrok auditora z 19.03.2007. Současně projednala zprávy z kontrol 
Finančního úřadu v Rakovníku a vyslovuje uznání a dík za perfektní práci jak ředitelce 
paní Iloně Hruškové, tak ekonomce paní Ing. Andreji Bendové.  
 
Porada projektového týmu „Dílna Ráčků“ číslo CZ.04.1.03./2.3.15/0210.  
Správní rada projednala monitorovací zprávu a děkuje ředitelce paní Iloně Hruškové 
za včasné a bezchybné vypracování. Projekt pokračuje úspěšně.  
 
Mgr. Lenka Niezgodová            PhDr. Jarmila Divišová,Ph.D.     JUDr. Josef J. Veselý     
 

Usnesení je  zveřejněno ve sbírce listin Městského soudu v Praze na  www.justice.cz
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Usnesení 
z osmého zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s. dne 17. prosince 2007.  

(výpis) 
 
ad 1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání správní rady ze dne 4. května 2007. 
1.1. Správní rada konstatuje, že usnesení z minulého zasedání ze dne 4.5.2007 bylo splněno.  
1.2. Správní rada děkuje všem dobrovolníkům i zaměstnancům Domova Ráček o.p.s. včele  
       s ředitelkou za splnění úkolů roku 2007,  vyplývajících z projektu „Rovná příležitost“.  
1.3. Správní rada schvaluje zprávu ředitelky o čerpání finančních prostředků v roce 2007.  
 
ad 2.  Závěrečná porada projektového týmu „Dílna Ráčků“  CZ.04.1.03./2.3.15/0210.  
Správní rada vzala na vědomí informaci ředitelky Domova Ráček o.p.s. o dočerpání grantu,        
vyúčtování tohoto projektu a zrušení zvláštního účtu. Správní rada se seznámila se 
závěrečnou zprávou, vypracovanou ředitelkou Domova Ráček o.p.s. a nemá k ní připomínek.  
 
ad 3. Správní rada bere na vědomí poděkování, které se dostalo ředitelce Domova Ráček 
o.p.s. od koordinátora Pedagogické fakulty UK doc. PhDr. Jana Šišky, Ph.D. za další 
spolupráci na mezinárodním projektu 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 a člence 
správní rady Mgr. Lence Niezgodové. 
 
ad 4. Správní rada projednala a schválila celoroční projekt Domova Ráček o.p.s. 
„Kulturní dialogy“ 2008 a návrh rozpočtu na jeho realizaci ve výši 2 188 238,00 Kč.   
 
ad 7. Správní rada projednala článek, uveřejněný v týdeníku RAPORT dne 13.11.2007, 
ve kterém Marcel Chládek, člen zastupitelstva za ČSSD zhodnotil na tiskové konferenci 
první rok volebního období a přitom podal desinformaci o „určitých skrytých nákladech 
(rozumí se městských jeslí) na Ráček“ s tím, že by „bylo dobré obě nákladové položky (tj. 
jeslí a Domova Ráček o.p.s.) zprůhlednit a vědět, kolik co přesně stojí“. Správní rada 
souhlasí s okamžitou reakcí ředitelky Ilony Hruškové a děkuje jí za to, že cestou starosty 
města vyvolala jednání a objasnila panu Chládkovi nejen kolik co přesně stojí, ale i jak se na 
celkových nákladech Domova Ráček o.p.s podílí město Rakovník (dvěma procenty(!). Pan 
Marcel Chládek byl pak seznámen i s dalšími problémy které musí naše obecně prospěšná 
společnost řešit samostatně (oproti příspěvkovým organizacím) a pro informaci obdržel i 
Výroční zprávu 2006.  Na závěr přislíbil, že pomůže některé problémy i vyřešit. Správní rada 
ukládá ředitelce Iloně Hruškové objasnit na poradě pracovnicím v sociálních službách a 
příležitostně i rodičům pro informaci „kolik co přesně stojí“, aby se desinformace nešířila. 
Dále doporučuje příští výroční zprávu natisknout v tolika výtiscích, aby se dostala do rukou 
všem  zastupitelům města.  
Poznámka :  pan Marcel Chládek se pak v roce 2008 zasloužil o vylepšení podmínek v Domově Ráček o.p.s. 
 
ad 8. Závěr:  Správní rada konstatuje, že obecně prospěšná společnost Domov Ráček 
o.p.s. v roce 2007 naplnila beze zbytku ustanovení Statutu tím, že vzorně a bez výtek 
poskytovala obecně prospěšné a sociální služby, pro které byla zřízena a registrována. 

 
Mgr. Lenka Niezgodová               PhDr. Jarmila Divišová,Ph.D.           JUDr. Josef J. Veselý     
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Vyhodnocení poskytnutých sociálních služeb v roce 2007 
(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 : 
02.02.2007 Návštěva výstavy ve Wintrově síni v Rakovníku. 
06.02.2007 Návštěva charitativního koncertu ve Stochově. 
26.02. 2007 Návštěva výstavy Tomáše Janečka v Rabasově galerii. 
02.03.2007 Návštěva muzea v Rakovníku, výroba mozaiky. 
17.10.2007 Vernisáž výstavy Dalibora Blažka v Rabasově galerii. 
16.11.2007 Návštěva Mateřského centra „Paleček“ v Rakovníku. 
23.11.2007 Účast při oslavách Speciálního školství v Rakovníku. 
03.12.2007 Koncert souboru „Paleček“ (Čertovské dovádění). 
05.12.2007 Mikulášská nadílka na radnici od MěÚ Rakovník. 
12.12.2007 Zpívání s Mateřskou školou V Lukách. 
17.12.2007 Návštěva filmového představení v KC Rakovníku. 
19.12.2007 Vánoční nadílka uživatelům služeb Domova Ráček o.p.s. 

 
b) chráněné bydlení s částečnou asistenční službou a odlehčovací službou 
26.02. 2007 Vladan Šimon, odlehčovací služba. 
04.04. až 06.04.2007 Vladan Šimon, odlehčovací služba. 
03.08. až 11.08.2007 Jan Majba, odlehčovací služba. 
15.11. až 16.11.2007 Vladan Šimon, odlehčovací služba. 
21.11. až 26.11.2007 Vladan Šimon, odlehčovací služba. 
01.01. až 31.12.2007 Monika Hnízdilová, celoročně odlehčovací služba Po až Pá. 

 
c) služby sociálně terapeutické dílny (mimo pravidelnou denní činnost) 
07.02.2007 Košíkářský kurz s Markétou Vachtlovou. 
19.03.2007 Malování emotivních obrazů se Štěpánkou Rácovou. 
23.03.2007 Prodejní výstava výrobků z dílny v Unhošti. 
28.03.2007 Prezentace výrobků na Krajském úřadu Středočeského kraje. 
21.04.2007 Prezentace výrobků v obci Lubná. 
27.08.2007 Arteterapie, malování se Štěpánkou Rácovou. 
15.09.2007 „Křivoklátské panování“, prezentace výrobků na hradě Křivoklát. 
24.11.2007 Arteterapie, malování se Štěpánkou Rácovou. 
28.11.2007 Prezentace výrobků na Krajském úřadu Středočeského kraje 
13.12.2007 „Pohoda V Brance“ - vánoční výstava výrobků. 
15.12.2007 Vánoční prezentace výrobků v obci Srbeč. 

 
d) sociální rehabilitace, rehabilitační pobyty 
18.01.2007 Relaxace tibetskými miskami. 
07.02., 21.02., 07.03., 21.03., 04.04., 25.04.,09.05.2007 Rehabilitace v solné jeskyni. 
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01.05. 2007 „Májové odemykání Sázavy“ vodácká akce ve spolupráci s dalšími NNO. 
18.06. až  22.06.2007 Rehabilitační pobyt „Vodouch stříbřitý“ u Klatov (viz dále). 
28.09. 2007 Čtvrtá noční Kolumbova plavba po Vltavě a zamykání Vltavy. 
06.11.2007  Relaxace tibetskými miskami. 
19. a 20.12.2007 Rehabilitace v infrasauně a v solné jeskyni v Rakovníku. 

 
e) kulturní, sportovní a společenské akce pro osoby s mentálním či tělesným 
handicapem neb s kombinovanými vadami a jejich sourozence, rodiče a  asistenty 
06.01.2007 „Tři králové“, návštěva a koncert skupiny Hradní Duo v Ráčku. 
31.03.2007 „ALBERTKY“ na Vyšehradě. Projekce nejlepších snímků (viz dále). 
05.04.2007 „Sportovec roku“, akce týdeníku RAPORT, předávání cen – obrazů  
                    malovaných v sociálně terapeutické dílně. 
19.04.2007  D*Ráček. Šestá kulturní přehlídka domovů ústavů a škol (viz dále) 
25.04.2007 Koncert TV Nova v Praze „Chceme žít s vámi“. 
15.05.2007 Vystoupení souboru Domova Ráček o.p.s. v Praze, Dejvickém divadle. 
17.05.2007 Návštěva divadelního představení (hrají žáci 3.ZŠ ). 
24.05.2007 Návštěva písňové přehlídky „Jesenická notička“. 
26.05.2007 „Olivia cup“. Účast na minigolfovém klání v Novém Strašecí. 
27.05.2007 „Robinsonáda“ pomoc při akci OO SPMP v Domově Ráček o.p.s. 
29.05.2007  Výlet na farmu Hedecko. 
01.05.2007 „Den dětí“. Návštěva vojenského útvaru v Rakovníku. 
14.06.2007 Návštěva ÚSP Liblín, soutěžní odpoledne. 
26.06.2007 Kulturní vystoupení se studentkami projektu ERASMUS MUNDUS. 
07.08. až 21.08.2007  Rehabilitační pobyt VZP u moře v Chorvatsku. 
25.09.2007 Výlet s CK KONTAKT do Lesoparku v Chomutově. 
25.11.2007 Účast na benefiční akci společnosti „Radost“ v Kulturním centru. 

 
f) pomoc uživatelům služeb a jejich rodičům v tíživé situaci 
21.02.2007 Návštěva Simony Výborné v bytě, pronajatém od MěÚ Rakovník. 
26.02.2007 Konzultace Lence Peclinovské. 
08.03.2007 Šetření ke zvýšení příspěvku na péči Ludmile Polanecké na sociálním  
                    odboru MěÚ Rakovník. 
19.03.2007 Šetření k přiznání příspěvku na péči Simoně Výborné, na sociálním odboru  
                   MěÚ Rakovník.                   
10.04.2007 Konzultace k zajištění bytu v Domě s pečovatelskou službou S.Výborné. 
18.04.2007 Jednání o příspěvku na osobní automobil pro Ludmilu Polaneckou, na  
                    sociálním  odboru MěÚ Rakovník. 
 
g) sociální poradenství, v případě potřeby přímé zastupování uživatelů služeb  
a průvodcovská služba. 
10.01. a 12.01. 2007 Konzultace s praktikantkou A. Konopáskovou.     
29.01.2007 Konzultace s praktikantkou paní Hrabalovou. 
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30.01.2007 Konzultace pro sociální odbor MěÚ Rakovník. 
16.02.2007 Konzultace s praktikantkou K.Svobodovou. 
22.02.2007 Sociální poradenství matkám uživatelů služeb a dosažení čtyř zvýšených  
                   příspěvků na péči Mgr.Humlové, paní Tiché, Turkové a Honsové. 
09.03.2007 Konzultace s praktikantkou, slečnou Havlovou. 
12.03. a 16.03. 2007 Konzultace s praktikantkou slečnou Svobodovou. 
23.03.2007 Konzultace s paní Janou Rajskou  pro „Děti Křivoklátska o.s“. 
13.04.2007 Konzultace s praktikantkou, slečnou Polcarovou.   
10.05.2007 Konzultace s paní Drakslerovou ( pro registraci sociálních služeb).   
22.05.2007 Konzultace s praktikantkou, slečnou Alenou Bradáčovou. 
11.06.2007 Konzultace s praktikantkou, slečnou Smržovou. 
12.06.2007 Konzultace se studenty v rámci projektu ERASMUS MUNDUS. 
15.06.2007 Konzultace se studentkou slečnou Svobodovou. 
01.09. až 30.11.2007 Sociální poradenství (paní Popové, Folberové, Hellerové).      
 
Pravidelně jednou měsíčně doprovod uživatelů služeb Moniky Hnízdilové, Petra 
Honsy, Šárky Humlové k lékaři a Jana Majby a Pavla Pospíšila na pedikúru.                       
 
 
h) osvětová, vzdělávací a publikační činnost v oblasti sociální a zdravotnické  
20.01.2007 Účast na Valné hromadě spřáteleného spolku VLTAVAN Praha. 
21.01.2007 Nominace Ilony Hruškové na cenu „Zlaté srdce“ (Nadace Naše dítě). 
29.03.2007 Seminář k zákonu 108/2006 Sb. (SPMP v Praze)  JUDr.Cupková. 
03.04.2007 Účast na Valné hromadě České rady humanitárních organizací.  
12.04.2007 Seminář k zákonu 108/2006 Sb., JUDr.Deverové (Fórum dárců). 
25.04.2007 Účast na výroční schůzi OO SPMP Rakovník. 
04.05.2007 Zasedání správní rady (viz usnesení). 
02.06.2007 Účast na sportovní akci sponzora „PROBO CUP“ a prezentace domova. 
09.06.2007 Účast na sportovní akci sponzora „VEREK CUP“ a prezentace domova. 
16.06.2007 Kurz ergoterapie ; účast Martina Gollová. 
17.12.2007 Zasedání správní rady (viz usnesení). 
08.10.2007 Účast na schůzi Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. 
20.11.2007 Účast na besedě „První pomoc“, pořádané Tyfloservisem o.p.s. 

 
 
 

Vyhodnocení některých akcí 2007 
z kalendářního přehledu poskytnutých sociálních služeb uvádíme na dalších  stránkách 

(fotodokumentaci naleznete na www.DomovRacek.cz) 
 
 
 
 
 

Výroční zprávu schválila správní rada 01.02.2008  Auditorský výrok byl vyjádřen dne  21.02.2008 
Rozhodnutí o  registraci  poskytovatele sociálních  služeb  vydal  Krajský úřad Sčk dne  22.02.2007 
 

http://www.domovracek.cz/


                                
 
                                                                                                                                    

18

  Výroční zpráva za rok 2007 Domova Ráček® o.p.s. se sídlem v Rakovníku. 

                    
                                                                                    

Vyhodnocení některých akcí 2007 
uvedených v kalendářním přehledu poskytnutých sociálních služeb 

(fotodokumentaci naleznete na www.DomovRacek.cz) 
 
 

31.03.2007 Albertky. Nesoutěžní projekce úspěšných snímků z Videofestivalu. 
19.04.2007 D*Ráček šestá přehlídka divadelních a hudebních souborů škol, domovů 
                   a ústavů Středočeského kraje a Prahy.  
01.05.2007  Májové odemykání Sázavy místo Jizery. 
18.06.2007 až 22.06.2007 Sedmnáctý rehabilitační pobyt „Vodouch stříbřitý“. 
28.09.2007  Poslední (noční) plavba Kryštofa Kolumba. 
01.01.2007  Projekt ERASMUS MUNDUS v roce 2007. 

 
*** 

 
ALBERTKY. 

 
 Julius Satinský (filmový MUDr. Albert Horák) říká ve veselohře století Pavlu 
Novému, druhému z povedené trojice tatínků: „ ... a taky kup kulatý sušenky. Večer 
budu dávat medaile ... tomu, koho celý den neuvidím !“ Tak nějak dostaly jméno 
kulaté sušenky ALBERTKY. 
 
 Pro toho, kdo to ještě neví, tak „Albertkami“ nazýváme také nesoutěžní 
projekce amatérských filmů, které se konají vždy v lichých létech mezi Videofestivaly. 
První byly v kině Evald na Národní třídě, druhé pak ve Státním archivu v Chodově, 
třetí v Museu Policie ČR na Karlově a čtvrté 31.března 2007 na slavném Vyšehradě 
pod názvem : „To všechno ne-odnes´ čas !“  

 
 Přes padesát nadšených diváků z oddílů Ráčků z  Rakovníka, Sumečků 
z Poděbrad, Klubáků, Hastrmánků a Světáků či Bocmanů z Prahy a jejich rodičů pak 
v krásném komorním sále Starého purkrabství tleskalo nejen snímkům, ale též 
sponzorům a mecenášům: Vlastičce Kudrnové, Jožinovi Jiráskovi i MUDr. Dedkovi. 
Poděkování se dostalo také těm, kteří do snímků věnovali písničky: Josefu Zochovi a 
Hradnímu Duu a dále správě Národní kulturní památky Vyšehrad, která sál zapůjčila.  
 
   Pod taktovkou AlBerta a Ilonky pak bylo promítnuto osm snímků, z toho tři 
premiérové: videoklip „Svatošské skály 1997“,  dvoudílný dokument „Kurz bocmanů 
2001“ a konečně i „Rybí trh 2000 – 2006“, který udělal průřez vodáckými tábory 
HANDICAP LYCEA Praha o.s. a Domova Ráček o.p.s. pojmenovanými podle 
různých druhů ryb. Ani jeden rok z posledního desetiletí však nebyl zapomenut a tak 
se reprizovaly úspěšné snímky „Šmoulí branný den 1998“, „Otevření Domova Ráček 
1999“ a téměř neznámá reportáž magazínu KLÍČ České televize o prvním 
Videofestivalu v roce 2000.  
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 Díky kamerám amatérů skutečně  „to všechno ne-odnes´ čas“! Jsme rádi, že 
snímky žijí, že se  promítají a nezůstávají v kabinetu jako mumie. To je také jeden z 
cílů projektu Videofestivalu® „S vámi nás baví svět“, který bude mít příští rok 
jubilejní páté bienále v Tylově divadle v Rakovníku 1.máje 2008. 
 
 Dvě hodiny promítání (dodejme že s projekčním zařízením, zakoupeným 
z grantů České rady humanitárních organizací) uběhly jako voda; po občerstvení 
v bufetu se většina diváků vydala na prohlídku Vyšehradem a s výkladem AlBerta 
poznávali Prahu z hradeb a poklonili se i památce Českých velikánů na Slavíně, jejichž 
dílo také čas neodnesl.  
 

*** 
 

D*Ráček 
již šestá přehlídka divadelních a hudebních souborů škol, 

domovů a ústavů Středočeského kraje a Prahy  
 

 „To už není ten malý D*Ráček, to už  je pořádný D*Rak“ konstatovalo všech 
250 účastníků této přehlídky. Protože se tak velký zájem očekával, objednala autorka 
projektu paní Ilona Hrušková místo dříve užívaného Klubu mládeže nové a větší 
prostory v Kulturním centru v Rakovníku. Díky sponzorům a menší dotaci 
Ministerstva kultury a zejména  díky vlastnímu vkladu se náklady uhradily. Ohlas byl 
opět velký a psaly  o tom nejen noviny RAPORT a Rakovnický deník, ale reportáž 
odvysílala Rakovnická televize. 
 
 Přehlídky se letos zúčastnily děti z Pomocné školy při Speciálních školách 
v Rakovníku, děvčata z Domova Krajánek v Jesenicích, chlapci z Ústavu sociální péče 
z Liblína, z Domova Domino v Zavidově, chlapci z Praktické školy z Prahy 2, kluci a 
holky ze Speciální školy Slunce ze Stochova, dále pak dospělí ze Speciálního domova 
mládeže z Prahy Sedlce. Na přehlídce nechyběli kamarádi ze souboru Sluníčko při 
Speciálních školách v Jesenici. Z největší dálky dorazili kamarádi ze Speciálního 
domova mládeže v Chotěšicích a z Handicap centra Srdce z Poděbrad o.p.s. Přehlídky 
se v rámci integrace zúčastnila děvčata z Profifitnes Millenia z Rakovníka, tanečníci 
ze souboru Lentilky a Klobouček, děti z mateřského centra Radost a pěvecký soubor 
Pavouček z Rakovníka. Samozřejmě nechybělo  ani vystoupení hostitelského souboru 
Domova Ráček o.p.s.  Pro všechny bylo připraveno bezplatné občerstvení a na 
památku si odvezli hezké dárky.  
 

*** 
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Májové odemykání Sázavy místo Jizery 
 
 „Pán Bůh nás má pořád rád“ šeptli si pořadatelé letošního „májového 
odemykání“, protože  to bylo už  po páté, co bylo prvního května překrásné počasí. A 
tak, když se v Pikovicích vyrojilo z autobusu skoro padesát nadšených vodáků z oddílů 
Ráčků z Rakovníka, Sumečků z Poděbrad, Hastrmánků ze Sedlce, Bocmanů  a 
Světáků ze Středočeského kraje a Prahy, bylo jasné, že se plavba po Sázavě vydaří. 
V plánu sice byla letos Jizera, ale tam nebylo vody ani pro necky.  Zasyčely pumpy a 
za chvíli všech sedm raftů čekalo srovnáno na břehu k slavnostnímu nástupu. 
Starostlivá Ilonka za pomoci asistující Martinky a maminek, ještě rychle 
překontrolovala vesty a rozdělila posádky. Zavlála státní vlajka a také oddílové vlajky 
a pak už mohl AlBert  zavelet k letošnímu prvnímu „AHOJ!“. Pro odemknutí  řeky 
byly připraveny dva klíče, jeden menší jakoby pro Sázavu a jeden větší pro Vltavu, na 
jejíž soutok, jsme měli namířeno. Proto šlo odemykání jako po másle a pak přišlo to 
nejtěžší,  dostat  všechny do člunů. Povedlo se, a po tradičním uvíznutí přetíženého 
AlBertova člunu na kameni, se celá flotila dala do pohybu.    
 
 Plavba to byla pohodová, snad až na několik nervózních rybářů (z mnoha 
desítek na obou březích), kteří měli poznámky, když jsme byli příliš blízko jejich 
splávků. Nejkrásnější byla, když jsme všechny rafty mohli svázat do voru, a vytvořit 
jedno velké soulodí a se vztyčenými pádly s větrem v zádech jsme se hnali po proudu 
jako plachetnice. Horší bylo, když se ten prevít otočil a my  museli zabírat, jako 
kdybychom pluli do kopce. Na soutoku jsme rychle přeťali plavební dráhu Vltavy a 
v Davli, po úklidu člunů, nás čekal výborný oběd v zamluvené restauraci „V 
pivovaře“. Nezmar Jarda Šutrák měl jako vždy připraveny k přednesu své básně, což 
nikoho nepřekvapilo. Povolili jsme mu zazpívat jen jednu jako aperitiv; naopak 
všechny překvapilo, když dostali poukázku od sponzorující společnosti JRSK s.r.o. 
jako stravenku, se kterou mohl uhradit skoro polovinu útraty.   A protože také 
doprava byla dotována Krajským úřadem Středočeského kraje,  měli účastníci, 
uživatelé služeb Domova Ráček o.p.s., Handicap centra Srdce o.p.s., dále ze 
Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v Praze a Speciálních domovů 
SPMP v Sedlci a Chotěšicích i z ÚSP Laguna Psáry, náklady jen minimální.  
 
 S díky (také za některé rodiče) dodejme, že první máj se svými klienty na vodě 
a za volantem strávili jejich ředitelé Míša Šmíd, Ivanka Ambrozová a Ilonka Hrušková 
s účinnou pomocí dobrovolníků Jožina Jiráska, Petry Vitvarové a Janičky Lencové.  
Že bez jakékoliv odměny, to dodávat nemusíme. 
 
Zopakujme si naše májové plavby: 
1.května 2001 Májový sjezd Vltavy pod pražskými mosty; 
1.května 2003 Májové odemykání Vltavy a Otavy pod Zvíkovem; 
1.května 2005 Májové vplutí do Prahy a odemykání Berounky u Zbraslavi; 
1.května 2006 Májové odemykání Vltavy se sv.Kiliánem; 
1.května 2007 Májové odemykání Sázavy místo Jizery. 
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*** 
Vodouch stříbřitý 

17. rehabilitační vodácký pobyt 
 
 latinsky Argyroneta aquatica,  je naším jediným pavoučkem, který si vybral 
za svoje bydliště vodu. A protože každý náš vodácký tábor má nějaké jméno (jako 
Zlatí úhoři, Stříbrná lipenská štika, Sumeček z Polabí, Slapský cejn atd. atd.) dali jsme 
tomuto, již 17. táboru jméno po pavoučkovi, abychom tu vodní havěť trochu obměnili. 
Bohužel, mimo obrázků z internetu a ze staré encyklopedie „Brehmova života zvířat“ 
se nám pavoučka (ani na inzerát v Annonci) nepodařilo živého sehnat a ukázat dětem. 
Přesto nám štěstí přinesl. Počasí bylo celý týden až do pátku nádherné, program 
úžasný a kuchař se také snažil.  
 
 Příprava „Vodoucha stříbřitého“ byla zahájena rok předem; už 13. července 
2006 jeli AlBert s Ilonkou do areálu RELAX ve Hnačově, aby tam po prohlídce a 
smluvení ceny objednali pobyt.  Bohužel, nebylo možno zajistit tolik míst, aby byli 
uspokojeni všichni zájemci, zejména pražští bocmani, protože druhou polovinu areálu 
mělo zamluveno občanské sdružení DAR s těžce postiženými dětmi. Tak jsme 
bocmanům pro útěchu přenechali všechny vstupenky na hezké oslavy spolku 
VLTAVAN, které obdržel za odměnu Domov Ráček o.p.s. Proto se svými obětavými 
asistentkami, pod vedením ředitelů Míši a Ilonky vyjeli na tábor pouze uživatelé 
služeb Domova Ráček o.p.s. a Handicap centra Srdce, spolu s několika sponzory, kteří 
finančně pomohli pobyt uhradit. Autorem celého projektu a hlavním vedoucím byl 
(kdo jiný, než) AlBert. Pobytu se zúčastnilo 39 nadšenců, kteří měli k disposici 6 raftů 
„Colorado“. Dopravu zajistil koncern PROBO (faktura za autobus ve výši 20.400 Kč 
byla sponzorsky uhrazena), dále mikrobus a dodávka HC Srdce a dvě osobní vozidla. 
Celkové náklady přesáhly 117.000 Kč a asi je zbytečné opakovat, že vedoucí odvedli 
práci bez nároku na odměnu, jako při minulých pobytech.  
 
 Program, který měl mnoho nových prvků a několik „zlatých hřebů“ se rovněž 
připravoval řadu měsíců předem. Každý tušil, že budeme hrát a zpívat  u ohně či při 
grilování,  že bude opět letní kino pod noční oblohou, olympiáda PROBO-OPEN-
HANDICAP (již sedmá) na kterou přijede rozdávat ceny sponzor, generální ředitel 
koncernu PROBO Ing.Procházka, že budou rozcvičky pod vedením Jožina, plavba na 
raftech a koupání. Ale že přijede náš kamarád, nyní policista,  Marek Šmíd a odhalí 
něco z tajů kriminalistiky, dokonce přiveze pouta, zbraně a paint ballovou střelnici a 
k tomu Míša i luky, to byla novinka pod názvem „branné odpoledne“. Dalším zlatým 
hřebem byla plavba na raftech za svitu měsíce po klidné a temné hladině 
k trosečníkům, kteří čekali s pochodněmi na ostrůvcích. Plavba završila  čtyři cesty 
Kryštofa Kolumba do Nového světa. Jahůdka (Lenka) připravila i krásné malování 
hrnečků a přírodopisnou vycházku a spolu s Martinkou, Vlaďkou a Petrou i 
pyžamovou diskotéku. Jak už je zvykem, zpáteční cesta autobusem byla přerušena  
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zajímavou exkurzí, tentokrát do Plzeňského pivovaru, kterou uhradilo HANDICAP 
LYCEUM Praha o.s. a také výborným obědem, na který přispěl stokorunou každému 
jedlíkovi sponzor, společnost  JSRK s.r.o.   
 
 Byl to jeden z nejkrásnějších táborů (ale to říkáme vždy), ze kterého máme 
desítky fotografií a dvě hodiny záběrů, které se objeví jak ve filmu o „Vodouchovi 
stříbřitém“, tak ve filmu o „Čtyřech plavbách Kryštofa Kolumba“.Na závěr ještě fakta: 
 
Vedoucí štáb tábora : 

• Hlavní vedoucí: JUDr.Josef J.Veselý, předseda správní rady Domova Ráček 
o.p.s. a HANDICAP LYCEA Praha o.s., 

• zástupce vedoucího a současně vedoucí oddílu Ráčků: Ilonka Hrušková, 
ředitelka Domova Ráček o.p.s. v Rakovníku,  

• vedoucí oddílu Sumečků: Mgr. Michal Šmíd, ředitel SDM SPMP Chotěšice a 
zakladatel Handicap centra Srdce o.p.s. z Poděbrad. 

• Zdravotnické zabezpečení: Mgr. Lenka Niezgodová, členka správní rady 
Domova Ráček o.p.s. 

• Asistentky : Martina Gollová a Vladěna  Kindlová, pracovnice v sociálních 
službách  a  Petra Vitvarová, dobrovolnice; všechny  z Domova Ráček o.p.s 

• Techničtí instruktoři: Tomáš Hruška, Lukáš Hruška, Jiří Kovář 
• Počet odvedených dobrovolnických hodin od příprav do závěru čítal 620. 

 
Splněný program (stručně) 18.6. až 22.6.2007 : 

• pondělí : vztyčení vlajky, procházka okolím, příprava člunů, posezení o ohně; 
• úterý : dopolední plavby s „námořní bitvou“, bojové odpoledne, letní kino; 
• středa : pěší poznávací výlet, odpoledne malování hrníčků; noční plavby; 
• čtvrtek : olympiáda PROBO-OPEN-HANDICAP VII. Grilování, diskotéka; 
• pátek : při návratu exkurze a oběd v Plzeňském prazdroji. 
 

Náklady pomohli uhradit : 
• Společnost PROBO GROUP a.s., cestou Domova Ráček o.p.s. 
• Společnost JRSK s.r.o. , cestou HANDICAP LYCEA Praha o.s. 
• Středočeský kraj v rámci dotace projektu „Rovná příležitost k životu i sportu“ 

 
*** 

 
Poslední plavba Kryštofa Kolumba, 

 
která se konala před 505 lety, měla na sv.Václava 2007 reprízu. Stejně jako Velký 
Admirál na karavele „Santa Maria“, tak i bocmani, Ráčci, Sumečci, Hastrmánci a 
Klubáci i jejich přátelé, včetně delegace spolku VLTAVAN Praha, na lodi „Odra“, 
vypluli v nepříznivém počasí a v noci splnit poslední úkol vodácké bojové hry nazvané 
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„ČTYŘI PLAVBY KRYŠTOFA KOLUMBA“.  Byla to již druhá „bojovka“; tou 
první byla „ODYSEA“, který skončila v létě 2003 ve Žraločí zátoce na Slapech.  
Připomeňme si :  
 
 28.9.2004 první plavba bocmanů kolem břehů rybníka „Papež“ a jeho ostrova 
s Indiány. 6.9.1492 vyplul Kryštof Kolumbus poprvé a objevil Bahamy, Kubu a Haiti; 
 
 28.9.2005 druhá plavba bocmanů průplavem pod tratí po obou částech rybníka 
„Kařez“. 25.9.1493 vyplul Kryštof Kolumbus podruhé, objevil Portoriko a Jamajku; 
 
 28.9.2006 třetí plavba bocmanů Smíchovským a Podolskými přístavy na 
Vltavě. 30.5.1498 vyplul Kryštof Kolumbus potřetí a  objevil ústí řeky Orinoko; 
 
 28.9.2007 čtvrtá plavba bocmanů noční Prahou okolo ostrovů Žofín a Střelecký 
k Vyšehradu. 9.5.1502 vyplul Kryštof Kolumbus naposledy  a objevil Kostariku, 
Panamu a Honduras. 
 
 Nepluli jsme v noci poprvé. Na letním táboře, nazvaném „Vodouch stříbřitý“, 
jsme již v červnu vyzkoušeli, jaká je plavba na raftech za svitu měsíčku a jak se hledají 
trosečníci s pochodněmi na ostrůvcích. To nám ale sv. Petr zajistil skvělé počasí. Nyní 
si asi řekl, že štěstí jsme měli za poslední roky už dost a musíme taky ochutnat trochu 
lijáku, větru a vlnobití. Avšak díky tomu, že jsme si pronajali od Pražské paroplavební 
společnosti motorovou loď „Odra“, byla projížďka slavnostně osvětlenou noční 
Prahou, plavbou jako v pohádce. Vidět z Vltavy Národní divadlo, Hradčany, ostatní 
památky Prahy a zejména krásně nasvícený Vyšehrad bylo pro všech šedesát šest 
zkřehlých nadšenců z Rakovníka, Poděbrad a Prahy nevšedním zážitkem. Po uzamčení 
řeky pod Vyšehradem Ilonkou Hruškovou, ředitelkou Domova Ráček a bratrem 
Červeným, předsedou spolku VLTAVAN, opět velkým klíčem na řetězu (připomínka 
toho, jak se Kolumbus vrátil ze třetí plavby v okovech), všichni vhodili vodníkovi do 
jeho tůně minci, aby nechal jejich dušičky i příští rok na pokoji. I přes chladné povětří  
rozdal Jožin stovku sklínek jablečných moštů na přípitek. Pak už jen zbývalo přistát a 
jít se zahřát do krásné restaurace Mánes s vyhlídkou na Národní divadlo. Tam také 
dostali účastníci plavby od předsedy VLTAVANU a jednatelky, sestry Štěpánkové, 
diplom a malý dárek. Po občerstvení si slíbili, že se všichni setkají příští rok na  1.máje 
v Rakovníku při Videofestivalu. Akci Sponzorovala firma JRSK s.r.o., dopravu 
dotoval Středočeský kraj. 
 

*** 
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Projekt ERASMUS MUNDUS v roce 2007 
 
 
Erasmus Mundus (2004-2008) je program Evropské komise na posílení integrace vysokého školství, podporu 
mobility a zvýšení atraktivnosti evropského školství s důrazem na podporu mezikulturního porozumění a navázání 
těsné spolupráce s třetími zeměmi. Program podporuje kvalitní mezinárodní magisterské studijní programy, 
poskytuje stipendia pro studenty a akademické pracovníky ze třetích zemí, a zahrnuje i mnoho dalších aktivit:  
Program je pětiletý (2004-2008) a na celé období své platnosti počítá s rozpočtem 230 milionů EUR (když tu 
částku chtěla ředitelka Domova Ráček o.p.s. přepočítat na koruny, neměla na kalkulačce dost široký displej). 
 
Magisterský kurs nabízí tři vysokoškolské instituce (tvořící konsorcium) - Roehampton University (Anglie), 
Univerzita Karlova (Česká republika), Fontys University (Holandsko). Realizátorem kursu na Univerzitě Karlově je 
Pedagogická fakulta. Kurs je podporován po dobu pěti let, je otevřený studentům a akademickým pracovníkům 
ze třetích zemí s odborným zaměřením na vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Kontakt pro 
Českou republiku: PhDr. Jan Šiška, PhD.  Jan.Siska@pedf.cuni.cz

 
 Naše spolupráce s Universitou Karlovou na tomto projektu začala již před 
rokem. Iniciovala ji naše dobrovolnice Petra Vitvarová. Stručně jsme o tom psali 
v minulé výroční zprávě. Pro letošní pokračování spoluúčasti na projektu bylo 
připraveno pro pět zahraničních studentek celkem sedm konzultací a také na ukončení 
stáží krásný závěr s programem, pohoštěním a dárky, kterého se zúčastnil 26. června 
2007 i koordinátor projektu v ČR, docent Jan Šiška. Fotografie z realizace a novinové 
články jsou na webu Domova Ráček o.p.s. Pro Domov Ráček o.p.s., to  však 
znamenalo nejen časové zatížení (zejména pro jeho ředitelku) ale i náklady které hradil 
ze svých prostředků. Vedle hezkého dopisu z University Karlovy přišlo i elektronické 
poděkování jedné účastnice z Indie : 
 
Od: Suzana Soo <szn_soo@yahoo.com.sg> 
Předmět: Dekuji Diky.  Datum: 20.5.2007 23:12:29 

Ahoj Ilona 
Jsem se Suzana Soo, studentkou v programu Ersamus Mundus. Jak se mate? Ja se 
mame se dobre, dekuji. Rad jsem vas pozal pred tyden. Ja uzival si mne ta ostatni den. Ja aby 
dikovat ty.Libis se mi Domov Racek. Libis se mi ucitele a specialni dospeli. To jenadherny 
uciliste. Ty mit udelany prima prace. Pardon, ja nerozumim a nemluvim cesky. 
Hodne stesti. Dobre vecer. Suzana 
 
Hi Ilona 
I am Suzana Soo the Erasmus Mundus student.How are you? I am fine thank you.It 
was nice meeting you last week. i enjoyed myself the other day. I would like to 
thank you.I like Domov Racek and I like the teachers and the special adults. It is a 
wonderful tarining centre. You have done a wonderful work. I apologize for not 
understanding you or being able to speak Czech. 
Good luck. Good evening. Suzana 
Real people. Real questions. Real answers. Share what you know. 
 

 Dodejme, že navázaná přátelství pokračují další korespondencí a snad  přijde 
z Indie či Afriky nějaký snímek pro Videofestival. 
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Evropský parlament a Rada s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 
zejména na čl. 151 odst. 5,   svým  rozhodnutím číslo 1983  ze dne 18.12.2006 vyhlásila  
 

rok 2008 
Evropským rokem mezikulturního dialogu 

 
 a dialogu  mezi  občany, s cílem zvýšit úctu ke kulturní rozmanitosti a zvládnout 
složitou realitu našich společností a společnou existenci různých kulturních identit a vyznání; 
dále zdůraznit přínos odlišných kultur pro dědictví a způsob života v členských státech a 
uvědomit si, že mezikulturní dialog je nezbytný pro to, aby se obyvatelé EU naučili 
harmonickému soužití. Cílem projektů by mělo být zvýšení povědomí a prohloubení poznání o 
významu tohoto dialogu, který povede k vzájemnému obohacování, toleranci, větší 
otevřenosti a k celkovému zlepšení kvality života. 
 
K Evropskému roku mezikulturního dialogu 2008 chce přispět Domov Ráček o.p.s. ve 
spolupráci s  HANDICAP LYCEEM  Praha o.s.  svým novým celoročním projektem : 
 

 „K u l t u r n í   d i a l o g y  2008“ 
 

Projekt zkvalitní také obecně prospěšné a sociální služby, poskytované ve smyslu 
zakládací listiny a také registrace Domova Ráček o.p.s. jako poskytovatele sociálních 
služeb. Projekt není závislý na podpoře Národní koordinační rady v ČR (tj. Institutu 
umění). Součástí projektu je zejména muzikoterapie, arteterapie, socioterapie a 
psychoterapie.  
 
Projekt zahrnuje : 

• přípravu a realizaci již VII. integrovaného festivalu divadelních, pěveckých a 
tanečních souborů Středočeského kraje „D*Ráček“. 

• přípravu a realizaci V. bienále celostátního Videofestivalu® „S vámi nás baví 
svět“ se zahraniční účastí, nad kterým převzal záštitu starosta města Rakovníku.  

• nácviky, zkoušky a koncerty „Rytmické skupiny Ráček“; zpěv při kytaře a 
elektronických varhanách ve stacionáři i mimo; 

• tvorbu výtvarných děl v ateliéru sociálně terapeutické dílny (emotivních obrazů, 
vypalované glazované keramiky, proutěných výrobků apod.); prodejní výstavy; 

• natáčení video snímků, jejich střih; fotografická tvorba, výstavy, soutěže; 
• účast na koncertech doc.Hoška v Praze „Nekonvenční žižkovský podzim“ 

a koncertech hudební skupiny „Hradní Duo“; 
• účast na divadelních přehlídkách ostatních  poskytovatelů služeb 
• spolupráce s Kulturním centrem a Divadlem J. K. Tyla a Rabasovou galerií 

v Rakovníku; vernisáže výtvarných děl; 
• návštěvy divadel (i mimo Rakovník, zejména v Praze, ale i v jiných městech); 
• besedy s umělci, odborníky; besedy ve stacionáři nad video reportážemi z akcí, 

pobytů ap. 
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Kalendářní přehled akcí, zahrnutých do projektu „Kulturní dialogy“ 2008 
(výběr) 

 
1.února. Netradiční oslava deseti let od založení Domov Ráček dne 1.února 1998. 
26.února. Umělecká výroba skla (návštěva sklárny v Lindavě). 
17.dubna. VII. ročník festivalu souborů Středočeského kraje D*Ráček. 
1. května.  Jubilejní páté bienále Videofestivalu® „S vámi nás baví svět“. 
16. až 20.června. Pobyt s kulturním programem „Robin Hood“.  
17.června. Představení v divadle s otáčivým hledištěm Č.Krumlov. 
19.června. PROBO-OPEN-HANDICAP sportovní olympiáda VIII.ročník.  
*) listopad. Vernisáž  emotivních obrazů „Podzimní emoce“. 
*)  prosinec. Koncert  skupiny Hradní Duo „V dobrém se sejdeme po deseti letech“. 
Průběžně návštěvy koncertů a divadel v Rakovníku a Praze (včetně akce TV NOVA). 
 
*) termíny budou doplněny (plán se připravuje v červenci 2007) 
 
 

Organizační plán: 
 
Zasedání Správní rady Domova Ráček o.p.s. (duben a prosinec 2008). 
Zasedání Valné hromady HANDICAP LYCEA Praha o.s. (březen 2008). 
Zasedání Valné hromady spolku VLTAVAN Praha (19.leden 2008). 
Zasedání Valné hromady České rady humanitárních organizací (květen 2008). 
Spolupráce se Společností pro podporu lidem s  mentálním postižením v ČR, o.s.  
Spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb, zejména v Poděbradech a Sedlci. 
Spolupráce s Universitou Karlovou na pokračování projektu ERASMUS MUNDUS. 
Novelizace dokumentace a úkony realizace novel zákona 108/2006 Sb. průběžně. 
 

Ediční plán : 
 

Vydání Výroční zprávy za rok 2007 a Informačního letáčku pro rok 2008. 
Vydání nové „Metodiky poskytování sociálních služeb“  ve Sborníku 2008. 
Vydání občasníku „Potůček ráčků“ (nejméně jedno číslo). 
Vydání Závěrečné zprávy (případně Sborníku) z Videofestivalu 2008. 
Příspěvky do časopisů (Mentální retardace, VOZKA, Vozíčkář aj.). 
Úprava webových stránek a informací na portálu Veřejné správy ČR i ICN. 
 

Edukační plán : 
 

Prohlubování znalostí Zákona o sociálních službách číslo 108/2006 Sb. 
Odborné vzdělávání pracovníků poskytující sociální služby.  
 
Projekt „Kulturní dialogy“ schválila správní rada na svém 8. zasedání 17. 12.2007.  
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Finanční rozvaha realizace projektu sociálních služeb v roce 2008 
 

Nákladová 
 položka 

Denní 
stacionář 

Odlehčovací 
služba 

Soc. terapeut. 
dílna 

Chráněný 
byt 

1.Provozní náklady  379 294,00 32 848,00 173 000,00 176 848,00
1.1. Materiálové náklady 85 000,00 0,00 65 000,00 30 000,00

• potraviny 
• kancelářské potřeby 
• vybavení DDHM1 

do 40 000,00 Kč 
• stolní hry 
• věcné odměny (kult.) 
• počítačové hry 
• pom. pro nevidomé 
• proutěný materiál 
• keramický materiál 
• tkaniny  

15 000,00 
20 000,00 
30 000,00 

2 000,00 
10 000,00 
3 000,00 
5 000,00 

0,00 
0,00 
0,00

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00

0,00 
10 000,00 
20 000,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

20 000,00 
5 000,00 

10 000,00 

0,00
0,00

30 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.2. Nemateriálové náklady 294 294,00 32 848,00 108 000,00 146 848,00
1.2.1. energie 110 000,00 18 000,00 45 000,00 100 000,00

• elektřina 
• plyn 
• vodné a stočné 

40 000,00 
50 000,00 
20 000,00

5 000,00 
10 000,00 
3 000,00

15 000,00 
25 000,00 
 5 000,00 

20 000,00
30 000,00
50 000,00

1.2.2. opravy a udržování 30 000,00 0,00 0,00 11 000,00
• budov  30 000,00 0,00 0,00 11 000,00

1.2.3. cestovní náhrady 6 300,00 0,00 10 000,00 0,00
1.2.4. ostatní služby 147 994,00 14 848,00 53 000,00 35 848,00

• telefony 
• poštovné 
• ostatní spoje 
• nájemné 
• právní a 

ekonomické služby 
• školení a kurzy 
• poplatky banky 
• doprava na akce 

24 000,00 
4 000,00 

12 000,00 
1,00 

52 000,00 
20 000,00 
5 993,00 

30 000,00

2 848,00 
0,00 
0,00 

7 000,00 

5 000,00 
0,00 
0,00 
0,00

12 000,00 
1 000,00 

0,00 
0,00 

 
30 000,00 
10 000,00 

0,00 
0,00 

4 848,00
1 000,00

0,00
20 000,00

10 000,00
0,00
0,00
0,00

1.3. Jiné provozní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Osobní náklady 893 916,00 64 152,00 404 028,00 64 152,00

2.1. Mzdové náklady 662 160,00 47 520,00 299 280,00 47 520,00
• hrubé mzdy 662 160,00 47 520,00 299 280,00 47 520,00

2.2. Odvody na sociální 
       a zdravotní pojištění 

 
231 756,00 16 632,00

 
104 748,00 16 632,00

• pojistné ke mzdám 231 756,00 16 632,00 104 748,00 16 632,00
Celkové náklady na 
realizaci služby 2008 1 273 210,00 97 000,00

 
577 028,00 241 000,00

Úhrnem  2 188 238,00 
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Přehled pokrytí nákladů na poskytování sociálních služeb 
(orientační schéma vícezdrojového financování sociálních služeb za poslední tři roky)  

 
 Podíl na pokrytí nákladů ve výši 2,389.823,58 Kč v roce 2007: 
do 45%           
do 40%  36,5%         
do 35%           
do 30%           
do 25%           
do 20% 18%         15,4% 
do 15%      14,6%     
do 10%         9,7%  
do 5%   0% 0% 1,3%  2,1% 2,4%   

 Uživa- 
telé 

MPSV 
 

MZdr  MK 
 

Kraj 
 

Úřad 
práce 

Město 
Rak. 

N ROS  
GG EU 

Dárci, 
nadace 

Ostatní 

 
Podíl na pokrytí nákladů ve výši 2,475.049,39 Kč v roce 2006: 
do 45%     41,2%      
do 40%           
do 35%           
do 30%           
do 25%           
do 20%           
do 15% 13%     14,5%    11% 
do 10%        8,1% 9,8%  
do 5%  0% 0% 0,4%   2%    

 Uživa- 
telé 

MPSV 
 

MZdr MK Kraj 
 

Úřad 
práce 

Město 
Rak. 

N ROS 
GG EU 

Dárci, 
nadace 

Ostatní 

 
Podíl na pokrytí nákladů ve výši 2,388.843,00 Kč v roce 2005: 
do 45%           
do 40%     38 %      
do 35%           
do 30%           
do 25%      21%     
do 20%           
do 15%         14,5%  
do 10% 8%       9,8 %   
do 5%  0% 0,9 % 0%   2,3%   5,5% 

 Uživa- 
telé 

MPSV MZdr MK Kraj 
 

Úřad 
práce 

Město 
Rak. 

N ROS 
GG EU 

Dárci, 
nadace 

Ostatní 

Legenda 
MPSV : Ministerstvo práce a sociálních věcí           MZdr   : Ministerstvo zdravotnictví 
MK     :  Ministerstvo kultury                                   Město Rak.: Město Rakovník 
Kraj     : Krajský úřad  Středočeského kraje             Ostatní : např.stravování, doplňková činnost, úroky 
Dárci, nadace : viz „Zlatou listinu“ Nejsou však zahrnuty věcné dary, sponzorované nájmy a služby. 
N ROS GG EU : Globální grant Evropské Unie čís. CZ.04.1.03/2.3.15/0210 „Dílna Ráčků“/do r. 2007  
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Zpráva o hospodaření za rok 2007 
 

 
Příjmy za rok 2007 činily celkem                    Kč 2 390 916,42 
Výdaje za rok 2007 činily celkem                    Kč 2 389 823,58 
Výsledek hospodaření za rok 2007 celkem    zisk     Kč     1 092,84 
 
Hlavní činnost:                                 Vedlejší činnost: 
příjmy      Kč 2 232 158,42                příjmy   Kč   158 758,00 
výdaje      Kč 2 343 039,58                výdaje   Kč    46 784,00 
ztráta      Kč - 110 881,16                zisk     Kč   111 974,00 
 
Příjmy: 
Příjmy organizace z hlavní činnosti celkem          Kč 2 232 158,42
 
Provozní dotace                           celkem    Kč 1 358 919,05 
v tom: dotace od MěÚ Rakovník                       Kč    50 000,00 
       dotace od Ministerstva práce a soc. věcí     Kč   873 000,00 
       dotace od Úřadu práce                        Kč   348 124,00 
       dotace od Středočeského kraje odbor sportu   Kč    20 000,00 
       dotace od Středočeského kraje odbor kultury  Kč    10 000,00 
       dotace od EU-Globální grant                  Kč    57 795,05 
        
Jiné ostatní výnosy                                 Kč   640 990,39 
Úroky z účtu                                        Kč       201,98 
 
Zúčtování fondů                                     Kč   232 047,00 
-pro financování provozu Domova Ráček o.p.s. byly z Rezervního 
fondu uvolněny prostředky získané jako dary (Kč 232 047,00)    
    
Zůstatek Rezervního fondu činí k 31.12.2007 Kč 177 673,25 a zůstává 
zdrojem financování pro další účetní období.    
 
Výdaje: 
Výdaje organizace na hlavní činnost činily celkem  Kč  2 343 039,58 
Spotřeba materiálu                                 Kč    188 855,60 
Spotřeba energie                                   Kč    107 339,50 
Ostatní služby                                     Kč    583 393,46 
Mzdové náklady                                     Kč  1 056 362,00 
Zákonné pojištění                                  Kč    360 607,00 
Ostatní náklady                                    Kč     46 482,02      
  
K 31.12.2007 byla provedena fyzická inventura hmotného i finančního 
majetku společnosti, ve všech položkách se fyzický stav rovnal 
stavu účetnímu. 
 
Sestavila k 31.12.2007   
Ing. Andrea Bendová 
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        V Ý R O K     A U D I T O R A   
(výpis) 

 
Zpráva  k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů 

 
Zpráva o účetní závěrce 
 Ověřili jsme účetní závěrku obecně prospěšné společnosti Domov Ráček 
o.p.s., tj. rozvahu k 31.12.2007, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2007 do 
31.12. 2007 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných 
účetních metod.  
 
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku  
 Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými 
účetními předpisy odpovídá statutární orgán obecně prospěšné společnosti. 
Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad 
sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat 
vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. 
 
Odpovědnost auditora 
 Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní 
závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a 
Mezinárodními auditorskými standardy . 
 Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný 
základ pro vyjádření našeho výroku. 
 
Výrok  auditora 
 Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, 
pasiv a finanční situace obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s. 
k 31.12. 2007 a nákladů, výnosů a výsledu hospodaření za rok 2007 v souladu 
s českými účetními předpisy – výrok zní  
 

B E Z   V Ý H R A D 
 

Ověření výroční zprávy  
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Podle 
našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných 
ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 
 
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. Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 469.                               
 
Datum vypracování 21.2.2008 

 
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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Domov Ráček o.p.s. 
 

 Domov „Ráček“ je nestátní, neziskové humanitární zařízení, s plnou právní 
subjektivitou, které více jak 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, non-
profit, 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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Zlatá listina dárců, sponzorů a mecenášů 2007 
 
 Ze zprávy o hospodaření vyplývá, že provoz Domova Ráček o.p.s. by nebylo 
možné zajistit jen z příspěvků uživatelů služeb. Náklady jsou pokryty především 
státními dotacemi, částečně i příjmy z vedlejší činnosti a velkou část pomáhají uhradit 
dárci, ať již právnické či fyzické osoby.  S jejich souhlasem dary zveřejňujeme : 
   

Darovaná částka Dárce 
30.000,- Kč Procter a Gamble – Rakona Rakovník 
25.000,- Kč PROBO TRANS BEROUN, spol.s r.o. 
25.000,- Kč PROBO GROUP a.s. 
25.000,- Kč STAPRO s.r.o. Pardubice 
15.000,- Kč Mateřské studio „Radost“ Rakovník 
15.000,- Kč Salón Beauty Rakovník Radka Šímová 
10.000,- Kč Reklamní studio VEREK s.r.o.                          
10.000,- Kč ELWOOD s.r.o. 
9.200,- Kč Anonymní dárci úhrnem 
7.000,- Kč MUDr.Marie Rybová 
6.500,- Kč Jindra Beranová 
6.000,- Kč SAPERE, spol.s r.o. 
5.000,- Kč TESLET s.r.o. 
3.000,- Kč  České lupkové závody a.s. Nové Strašecí 
2.610,- Kč Mgr.Jana Hansalanderová 
2.000,- Kč Jaroslava Tichá 
2.000,- Kč Obec Pavlíkov 
1.000,- Kč Mgr.Gudrun Humlová 

500,- Kč Susana Soo (Indie) 
500,- Kč Paní Jitka Vodrážková   

200.310,- Kč celkem 
 

Hodnota daru Věcné dary a služby 
20.000,- Kč Hotel SOLE Rakovník (věcný dar) 
9.977,- Kč Sdružení „Dobrý skutek“o.s. (materiál) 
6.600,- Kč CK „Kontakt“ Rakovník (zájezd) 
6.500,- Kč JRSK s.r.o. Praha (věcný dar) 

 
Ostatní dary a služby Domovu Ráček o.p.s. 

Město Rakovník  nám pronajímá prostory stacionáře a sociálně 
terapeutické dílny za symbolickou  jednu korunu českou  ročně. 
HANDICAP LYCEUM Praha o.s. nám poskytuje celoročně 
bezplatný poradenský, organizační a zprostředkovatelský servis.  

 
Děkujeme. 
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Logo Domova Ráček 
(návrhy) 

 

 
 

 
Výroční zprávu 2007 vydal Domov Ráček o.p.s.  

v nákladu 120 výtisků. Uzávěrka 1.února 2008. 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 

 

http://www.portal.gov.cz/
http://www.domovracek.cz/
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