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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 2008. 

Obsah: 
  3 Úvodem k páté výroční zprávě.  
  4  Statut obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s.  
  8  Usnesení ze zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s.  Kontrolní činnost. 
11  Vyhodnocení poskytnutých sociálních služeb, akcí,  investic a spolupráce s SPMP. 
21  Projekt roku 2009 „Tvořivost a inovace“ a kalendářní plán některých akcí. 
23  Finanční rozvaha na realizaci sociálních služeb v roce 2009. 
24  Zpráva o hospodaření 2008. 
25  Výrok auditora. 
27  Přílohy: Základní informace o Domovu Ráček o.p.s. (též v překladu). 
31  Zlatá listina dárců, sponzorů a mecenášů Domova Ráček o.p.s. 

 
Výroční zpráva byla předložena  
© ředitelkou Domova Ráček o.p.s. paní Ilonou Hruškovou  
 
Výroční zpráva byla schválena  správní radou Domova Ráček o.p.s. ve složení: 
JUDr. Josef J. Veselý, předseda správní rady, 
PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D., členka správní rady, 
Mgr. Lenka Niezgodová, členka správní rady. 
 

Kontakty 
 

Domov Ráček o.p.s.,  313-519-920,  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. 
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Úvodem 

k páté výroční zprávě obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s. 
 
 „Quo vadis“legislativo ? ptáme se opět. Jako v úvodech minulých výročních 
zpráv tak i letos musíme vyjádřit své překvapení nad činorodostí našich legislativců, 
kteří pro nás připravují další a další administrativní práci. Nejenže čeká na schválení 
další velká novela Zákona o sociálních službách (kolikátá už?), ale změny do statutu 
jsme museli zapracovat i z novel Živnostenského zákona a Zákoníku práce. Nestačili 
jsme ani vydechnout a už jsme se seznamovali s návrhem nového Občanského 
zákoníku, který „rozmixoval“ zákony o nadacích a občanských sdružení. Jásali jsme, 
že nechal alespoň obecně prospěšné společnosti na pokoji. Jásali jsme předčasně. 
V zápětí jsme nečekaně dostali k připomínkám novelu Zákona o obecně prospěšných 
společnostech, kterou po jejím schválení budeme muset zapracovat do standardů a 
přepracovat celý statut. Aby toho nebylo málo, tak z dílny Džamily vyšel návrh na 
něco úplně nového a neznámého s názvem „veřejně prospěšná organizace“. Na jednání 
s autory tohoto návrhu jsme spolu s dalšími zástupci, dnes ještě „neziskovek“, jednali 
v Hrzanském paláci u tzv. kulatého stolu. Je třeba dodat, že pod tento „kulatý stůl“ se 
všechny námitky zakutálely jako hrách. Opakujeme, co jsme uvedli v minulé výroční 
zprávě, že všechno úsilí, které nám zabírají nové a nové administrativní úkoly jen 
ubírá čas, který chceme věnovat poslání, a není pro nás přínosem. Bohužel zůstává 
stejné jen jedno tj. nejistota ve financování našich služeb.  
 
 Celoroční projekt Domova Ráček o.p.s. měl název „Kulturní dialogy 2008“ na 
podporu Evropského roku mezikulturního dialogu. Jak se dočtete na dalších stránkách, 
povedl se, a určitě to byl rok bohatý na kulturní akce. Vedle již sedmého ročníku 
festivalu divadelních a hudebních souborů Středočeského kraje a Prahy s názvem 
D*Ráček to bylo zejména uspořádání pátého bienále celostátního Videofestivalu® „S 
vámi nás baví svět“ s mezinárodní účastí (kde mimochodem Domov Ráček získal 
jednu z hlavních cen), rehabilitační pobyt s návštěvou otáčivého hlediště na 
představení „Robin Hood“, vernisáž emotivních obrazů ze sociálně terapeutické dílny 
při koncertu skupiny Hradní Duo (se kterým jsme oslavili desetiletou spolupráci) a 
účast na dalších koncertech a představeních.  Pochopitelně to nebylo  na úkor kvality 
poskytování ostatních sociálních služeb, naopak. 
 
 V roce 2009 jsme se rozhodli podpořit projektem s názvem „Tvořivost a 
inovace“ Evropský rok tvořivosti a inovace, vyhlášený Evropským parlamentem.  
Můžeme dnes konstatovat, že jsme do tohoto projektu již některými akcemi vstoupili. 
Plány máme velké, opět vyjedeme brázdit řeky na raftech, s kamarády v Poděbradech 
vystřílíme jejich druhý ročník „Boganova poháru“ v paintballu a také uspořádáme 
devátou olympiádu PROBO-OPEN-HANDICAP a devatenáctý rehabilitační pobyt.  
   

Ilona Hrušková a JUDr.Josef J.Veselý  
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Statut 
obecně prospěšné společnosti 

"Domov Ráček o.p.s." 
 

Preambule 
 
Domov Ráček o.p.s. je samostatnou právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. 

Byl založen podle § 4 zákona číslo 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. 
Posláním Domova Ráček o.p.s. je 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 účelu, 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 textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků (10); 
b) zpracování dřeva,výrobu dřevěných,korkových,proutěných a slaměných výrobků (13); 
c) výrobu stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků (21);  
d) velkoobchod a maloobchod (48); 
e) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení (66). 

 
 

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 
 
 
 

Statut  je  zveřejněn ve sbírce listin Městského soudu v Praze na  www.justice.cz 
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USNESENÍ 

z devátého zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s. 
dne 2. dubna 2008. 

 
Správní rada se sešla v souladu se Zákonem č.248/1995 Sb., a zřizovací listinou na svém 
letošním prvním zasedání, aby vyhodnotila splnění úkolů v roce 2007 a posoudila  stav  
zabezpečení projektů v roce 2008. Správní rada přijala toto usnesení: 
   
ad 1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání správní rady 17.prosince 2007. 
1.1. Správní rada konstatuje, že usnesení z minulého zasedání  17.12..2007 bylo splněno. 
 
ad 2. Výroční zpráva za rok 2007 
2.1.  Správní rada schválila Výroční zprávu  korespondenčně 1.února 2008.  Auditorský výrok 
„Bez výhrad“ byl vyjádřen 21.února 2008. K němu bylo také zpracováno prohlášení 
statutárního orgánu, ředitelky a ekonomky Domova Ráček o.p.s. Správní rada s ním souhlasí. 
2.2. Správní rada rovněž schvaluje zaúčtování převodu hospodářského výsledku roku 2007 ve 
výši 1.092,84 Kč do reservního fondu společnosti. 
2.3.  Správní rada bere na vědomí, že Výroční zpráva byla zveřejněna ve sbírce listin O.312 
Městského soudu v Praze www.justice.cz, na portále veřejné zprávy www.postal.gov.cz a na 
webu Domova Ráček o.p.s. 
2.4. Správní rada ukládá ředitelce vydat Výroční zprávu všem rodičům uživatelů služeb, 
pracovnicím v sociálních službách, všem mecenášům (sponzorům), zastupitelům Města 
Rakovníku a také organizacím a jednotlivcům, jmenovaným ve zprávě. Při Videofestivalu 
bude Výroční zpráva předána i dalším předsedům neziskových organizací. Cestou správní 
rady je dále vhodné rozdat zprávu i dalším zájemcům.  
 
ad 3. Nedostatek finančních prostředků pro rok 2008. 
3.1. Správní rada bere na vědomí, že rozpočet na rok 2008 není plně pokryt: dotace MPSV je 
nižší; někteří sponzoři a dárci ubyli (v roce 2007 Tepelné zásobování a CROY; v roce 2008 
ubudou další, kteří podporují Domov Ráček o.p.s. cestou HANDICAP LYCEA Praha 
například PROBO GROUP a.s.,  JRSK s.r.o. Jirásek).   
3.2. Správní rada ukládá ředitelce oslovovat nadace a nadační fondy projekty Domova Ráček 
o.p.s. Současně se členové správní rady pokusí získat nové mecenáše.  
 
ad 4. Plnění projektu Kulturní dialogy 2008 
4.1. Správní rada bere s uspokojením na vědomí, že hlavní akce roku 2008, uvedené v plánu 
ve Výroční zprávě tj. D*Ráček, Videofestival 2008, červnový pobyt „Rodin Hood“, vernisáž 
„Podzimní emoce“  jsou organizačně a finančně zabezpečeny. 

 
V Rakovníku dne  2.dubna 2008                                                     Číslo jednací :    85/2008              
 
Mgr. Lenka Niezgodová               PhDr. Jarmila Divišová,Ph.D.     JUDr. Josef  J.Veselý     
 
Na vědomí  Ilona Hrušková 
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 USNESENÍ 

                 z desátého zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s. 
                 dne 27. prosince 2008.  

 
      Správní rada se sešla v souladu se Zákonem č.248/1995 Sb. a zřizovací listinou na 
svém letošním druhém zasedání, aby vyhodnotila splnění úkolů v roce 2008 a posoudila  stav 
příprav a zabezpečení projektů v roce 2009.  Správní rada přijala toto usnesení: 
   
ad 1. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání správní rady  2.4.2008 a 18.12.2006 
1.1. Správní rada konstatuje, že usnesení z minulého zasedání ze dne 2.4.2008 bylo splněno.  
1.2. Bylo splněno i usnesení z 18.12.2006 a získány prostředky pro nákup služebního vozidla. 
1.3. Správní rada schvaluje zprávu ředitelky o čerpání finančních prostředků v roce 2008.  
1.4. Správní rada děkuje všem dobrovolníkům i zaměstnancům Domova Ráček o.p.s. včele  
       s ředitelkou za splnění úkolů roku 2008,  vyplývajících z projektu „Kulturní dialogy“.  
 
ad 2. Správní rada projednala a schválila celoroční projekt Domova Ráček o.p.s.  
        „Tvořivost a inovace 2009“ a návrh rozpočtu na jeho realizaci.  
2.1. Správní rada bere na vědomí podané žádosti o dotace i uzavřené sponzorské a darovací  
       smlouvy, které celoroční projekt finančně zajišťují. Děkuje ředitelce za jejich přípravu. 
2.2. Správní rada ukládá ředitelce, aby ve spolupráci  s předsedou (statutárním zástupcem)  
       upravila v procedurálních standardech (vnitřní předpis A4) úhradu za poskytování  
       služeb v souladu s novelou zákona o sociálních službách.  
 
ad 3.  Správní rada schvaluje :  
3.1. Osnovu Výroční zprávy 2008 s tím, že ji opět korespondenčně schválí.    
3.2.  Pravidla pro používání služebního osobního motorového vozidla (vnitřní předpis C17) 
 
ad 4.  Správní rada bere na vědomí :  
4.1. Zprávu předsedkyně OO SPMP Mgr.Niezgodové o dobré spolupráci Společnosti pro  
       podporu lidem s mentálním postiženým v rámci kolektivního členství Domova Ráček.       
4.2. Zprávu PhDr. Divišové Ph.D. o  supervizi Domova Ráček o.p.s. 
 
ad 5. Závěr:  
Správní rada konstatuje, že obecně prospěšná společnost Domov Ráček o.p.s. v roce 
2008 naplnila beze zbytku ustanovení Statutu tím, že vzorně a bez výtek poskytovala 
obecně prospěšné a sociální služby,  pro které byla zřízena a také registrována. 

 
V Rakovníku dne  27.prosince 2008                                               Číslo jednací :  186/2008              
 
 
Mgr. Lenka Niezgodová               PhDr. Jarmila Divišová,Ph.D.              JUDr. Josef J.Veselý     
 
Na vědomí : Ilona Hrušková 
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Kontrolní činnost v Domově Ráček o.p.s. Rakovník v roce 2008 

(mimo auditu za rok 2007) 
 

 Kontrolní činnost v Domově Ráček o.p.s. se řídí vnitřním předpisem „Pravidla řídící a 
finanční kontroly“ zpracovaným v souladu se Zákonem o sociálních službách číslo 108/2006 
Sb., přiměřeně podle zásad zákona číslo 320/2001 Sb. o finanční kontrole Ministerstva financí  
podle pokynů Ministerstva práce a sociálních věcí.  Vnitřní předpis byl schválen usnesením 
správní rady Domova Ráček o.p.s. Vedle toho probíhá v Domově Ráček o.p.s. pravidelný 
výroční audit a řada kontrol od úřadů a institucí. V roce 2008 se uskutečnily následující 
kontroly a supervize : 
 
05.04. - 09.04.2008 Finanční úřad v Rakovníku. Kontrola dotací Ministerstva kultury na 
kulturní přehlídku D*Ráček. 
 
29.04. - 09.05.2008 Finanční úřad v Rakovníku. Kontrola dotací Ministerstva práce a 
sociálních věcí (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Globální grant ). 
 
10.07.2008 Všeobecná zdravotní pojišťovna Rakovník.  Kontrola plateb pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění  a dodržování ostatních povinností plátce pojistného 
 
09.09.2008 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje. Státní zdravotní dozor. 
Povinnosti vyplývající z § 40 zákona  č.20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších 
předpisů,  z § 2 zákona č. 309/2006 Sb., který se upravují další požadavky  bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích  a o zajištění bezpečnosti a ochraně 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, a z § 54 nařízení 
vlády  č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  
 
19.11.2008 Okresní správa sociálního zabezpečení v Rakovníku  Kontrola pojistného a 
plnění úkolů v nemocenském pojištění  a důchodovém pojištění.     
                                  
 

Supervize v Domově Ráček o.p.s. Rakovník v roce 2008  
(supervize uskutečnila  PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D.) 

 
6. května a 9. října 2008  proběhly dva semináře spojené se supervizí zaměřené na:  
1) Náročné životní situace, které zvyšují požadavky na jedince ( konflikt, stres) a jak se s 
těmito situacemi vyrovnat. 
2) význam komunikace v pracovním procesu (verbální a neverbální komunikace, dominance- 
submise) 
3) Motivace k pracovní činnosti, vztah podřízený - nadřízený. 
4) Význam relaxačních technik ( šest základních cviků autogenního tréninku, nácvik) 
5) Syndrom vyhoření, prevence. 
V příštím roce budeme pokračovat v odborných seminářích zaměřených na komunikativní 
dovednosti, vlastní analýzu pracovní motivace, sebehodnocení, diagnostiku osobnosti. 
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 Domov Ráček o.p.s. je kolektivním členem Společnosti pro podporu lidí s mentálním 
postižením (SPMP). Pro tuto společnost (dříve sdružení) dělal a dělá akce nejen regionální, 
ale i celorepublikové (například kulturní přehlídky, vodácké akce, rehabilitační pobyty  a 
spolu HANDICAP LYCEEM Praha o.s. i Videofestivaly). Předsedkyně rakovnické okresní 
organizace  Mgr.Lenka Niezgodová je současně aktivní členkou správní rady. Spolupráci 
vyhodnotila a zároveň poděkovala ředitelce i zaměstnancům následujícím příspěvkem: 
 

Spolupráce SPMP s Domovem Ráček o.p.s. 
 
 V roce 2008 spolupracovala okresní organizace SPMP  s Domovem Ráček o.p.s velmi 
intenzivně. Na všech akcích se různě podíleli zaměstnanci, dobrovolníci a zejména  ředitelka. 

 V březnu se konal již  čtvrtý Relaxační den. Maminky dětí i dospělých s mentálním 
postižením se sešly v Beauty salonu Radky Šímové v Rakovníku a celý den se věnovaly jen 
sobě. Postupně se všechny vystřídaly v solné jeskyni, bylinkové parní lázni, na kosmetickém 
ošetření, při masážích šíje v infrasauně i na manikúře. Oběd byl již tradičně ve zdravém duchu 
a to formou těstovinových a zeleninových salátů. Odpoledne se maminky věnovaly výrobě 
smaltovaných šperků pod vedením Lenky Niezgodové. Pro jejich děti byl v Ráčku pečlivě 
připraven kvalitní program pod vedením Jany Redlové za pomoci Ilonky Hruškové a dalších 
zaměstnanců Domova Ráček o.p.s.  

 V červnu, v rámci vytváření a udržování dobrých vztahů se základní školou speciální, 
proběhla dopolední akce „Hříšný tanec“. Žáci speciální školy připravili předtančení na píseň 
ze známého filmu a po představení si „Ráčci“ společně s dětmi ze speciální školy vyrobili 
smaltované šperky. Žáci speciální školy se  seznámili s chodem sociálně terapeutické dílny, 
zkusili  si práci na tkalcovském stavu či pletení košíků. V jejich předprofesní přípravě  byla 
nová zkušenost velkým přínosem. 

Začátkem listopadu se uskutečnila další akce, tentokrát pod heslem „Vláčkem za 
vláčky“, kdy se sešlo osmnáct nadšených rodičů a jejich dětí s mentálním postižením na 
vlakovém nádraží v Rakovníku. Všichni se pak vydali vlakem do Železničního muzea 
v Lužné u Rakovníka. Prohlédli jsme si i místa, kam bychom se jako obyčejní návštěvníci 
nepodívali, mimo jiné i depo, kde se právě opravovala skoro sto let stará lokomotiva. 
Účastníci dostali balíček dobrot i upomínkové listy. Velkou pomocnicí byla ten den Markétka 
Kovářová, která se dobrovolně nabídla Janě Redlové a Lence Niezgodové při organizaci akce.  

 22.11.2008 se uskutečnil pátý Relaxační den. Maminky relaxovaly v MC Paleček. 
Protože byl skoro adventní čas, vyrobily si patchworkovou kouli, poté vyslechly přednášku o 
aromaterapii, při které byla velmi příjemná masáž šíje. Dále ochutnávaly napečené buchty u 
kafíčka a ve finále omládly díky pleťové masce. V Domově Ráček o.p.s. zatím děti pod 
vedením Jany Redlové a Ilonky Hruškové, za vydatné pomoci Jitky Lužné a Markétky 
Kovářové vyráběly ze slaného těsta, vystřihovaly sněhuláky. K obědu jim přišel vhod guláš 
od jedné z maminek.  

Začátkem prosince žáci základní školy speciální opět navštívili Domov Ráček o.p.s., 
tentokrát v adventní době a společně si vyrobili patchworkové koule. Žáci viděli pracovní den 
v Domově Ráček o.p.s. a každý si mohl vyzkoušet různé pracovní činnosti. Žáci třídy I.S, 
kteří se brzy stanou absolventy základní školy se v současné době rozhodují o svém budoucím 
uplatnění. Pro ně bylo velkým přínosem, že si mohli udělat dobrou představu o průběhu 
běžného pracovního dne.  

Spolupráce SPMP s Domovem Ráček o.p.s. bude pokračovat i v následujících letech. 
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Vyhodnocení poskytnutých sociálních služeb v roce 2008 
(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 : 
30.01.2008 Návštěva výstavy ve Wintrově síni v Rakovníku. 
01.02.2008 Netradiční oslava 10.výročí založení Domova Ráček u Černého orla.  
05.02. a 30.09.2008 Divadelní představení divadélka „KOS“ ve stacionáři. 
26.03.2008 Návštěva výstavy ve Wintrově síni v Rakovníku. 
02.04.2008 Zpívání s Mateřskou školou V Lukách. 
30.01.2008 Návštěva výstavy ve Wintrově síni v Rakovníku. 
06.06.2008 Návštěva ze ZŠ a MŠ speciální v Rakovníku, ergoterapie, taneční terapie. 
14.07.- 22.08.2008 Rekonstrukce sociálního zařízení ve stacionáři. 
19.09.2008 Návštěva výstavy ve Wintrově síni v Rakovníku. 
11.11.2008 Zpívání s Mateřskou školou V Lukách. 
24.11.2008 Návštěva výstavy ve Wintrově síni v Rakovníku. 
03.12.2008 Návštěva studia „Harmonie“. 
04.12.2008 Koncert souboru Paleček (Čertovské dovádění). 
05.12.2008 Mikulášská nadílka na radnici od Městského úřadu Rakovník. 
05.12.2008 Čertovské dovádění v Městské knihovně v Rakovníku. 
12.12.2008 Zpívání s Mateřskou školou V Lukách. 
19.12.2008 Vánoční nadílka uživatelům služeb Domova Ráček o.p.s. 

 
b) chráněné bydlení s částečnou asistenční službou a odlehčovací službou 
01.04.-  03.04.2008 Vladan Šimon, odlehčovací služba. 
18.08 -  23.08.2008 Jan Majba, odlehčovací služba. 
13.11.- 14.11.2008 Vladan Šimon, odlehčovací služba. 
01.01 – 31.12.2008 Monika Hnízdilová celoročně odlehčovací služba Po až Pá. 
 
c) služby sociálně terapeutické dílny (mimo pravidelnou denní činnost) 
10.03. - 23.03.2008 Prezentace velikonočních výrobků v Kněževsi. 
12.03.2008 Prezentace výrobků na Krajském úřadu Středočeského kraje v Praze. 
19.03.2008 Prezentace výrobků ve společnosti  Telefonica O2 v Praze. 
23.03.2008 Prezentace výrobků v týdenním stacionáři sdružení Dobromysl. 
31.05.2008 Prezentace výrobků v Kněževsi. 
04.07.2008 Ergoterapie s Markétou Vachtlovou. 
20.09.2008 Prezentace výrobků na „Křivoklátském panování“. 
15.10.2008 Malování emotivních obrazů se Štěpánkou Rácovou. 
22.10., 14.11., 21.11., 28.11.2008 Keramické kurzy s paní Ivanou Fialovou. 
26.11.2008 Prezentace výrobků na Krajském úřadu Středočeského kraje v Praze. 
09.12.2008 Prezentace výrobků ve společnosti  Telefonica O2 v Praze. 
11.12.2008 Vánoční prezentace výrobků „Pohoda“ V Brance. 
21.12.2008 Vánoční prezentace výrobků v Lubné. 
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d) sociální rehabilitace, rehabilitační pobyty, sportovní akce  

• Cvičení v Profifitness Mileniu, Spinning ve dnech:       
16.01.,29.01.22.02.,17.12. 2008. 

• Rehabilitace v infrasauně a solné jeskyni ve dnech: 
23.01.08.02.,13.02.,15.05.,19.02.,28.02.,07.03.,20.03.,21.03.,27.03.,28.03.,09.0
4., 11.04.,23.04.,07.05.,15.05.,21.05.,22.05.,29.05.,02.06.,04.06.,03.09.,10.09., 
18.09., 16.10.,17.19.,21.10.,23.10., 20.11.,21.11. 

• Relaxace tibetskými miskami ve dnech : 06. 05., 11.06., 05.11.2008.  
• Sportovní víkend s Handicap centrem SRDCE Poděbrady. I.ročník Boganova 

poháru v paintballu v Chotěšicích ve dnech :  23.05. – 25.05.2008.  
• Rehabilitační pobyt v Českém Krumlově „Robin Hood“ 16.06. až 20.06.2008. 
• Olympiáda PROBO OPEN HANDICAP VIII. ročník ve Zlaté Koruně 
      dne 19.06.2008. 
• Bojová hra ve spolupráci s Masarykova obchodní akademie Rakovníku  

           dne 24.06.2008. 
• Turnaj v minigolfu „Puttování s Olivií“  dne 24.09.2008. 
• Relaxační den ve spolupráci s SPMP v Rakovníku dne  22.11.2008. 
• Turnaj v kuželkách v Rokycanech dne 28.11.2008. 
• Plavecký bazén Slaný, ve spolupráci se Sdružením zdravotně postižených Čistá       
      07.12.2008.  

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

• Spolupráce s TyfloCentrem v Rakovníku : 
      22.01.2008 beseda, 
      18.02.2008 přednáška Všeobecné zdravotní pojišťovny,  
      04.03.2008 výroba velikonočních ozdob, 
      08.04.2008 ukázka pomůcek pro nevidomé a slabozraké, 
      13.05.2008 návštěva botanické zahrady,   
      11.06.2008 návštěva Muzea TGM v Rakovníku. 
• Koncerty navštívené uživateli služeb Domova Ráček o.p.s. 
      06.01.2008 Skupina Hradní Duo „Tříkrálový“ v Domově Ráček o.p.s. 
      24.04.2008 TV NOVA  „Chceme žít s vámi“ v Praze. 
      20.12.2008 Skupina Hradní Duo „Vánoční“ v Kulturním centru v Rakovníku,      
      spojený s výstavou emotivních obrazů uživatelů služeb Domova Ráček o.p.s. 
• Festivaly uspořádané Domovem Ráček o.p.s.  
      17.04.2008 D*Ráček VII. divadelní přehlídka Středočeského kraje. 
      01.05.2008 Videofestival „S vámi nás baví svět“ 5.celostátní bienále. 
• Návštěvy, exkurze, ostatní akce 
06.02.2008 Divadelní představení školy v ZŠ a MŠ speciální Rakovník. 
26.02.2008 Exkurze ve sklárně  AJETO v Lindavě. 
 



                                
 
                                                                                                                                    

  Výroční zpráva za rok 2008 Domova Ráček® o.p.s. se sídlem v Rakovníku. 

                    
 

Výroční zprávu schválila správní rada 08.03.2009  Auditorský výrok byl vyjádřen dne 13.03.2009 
Rozhodnutí  o  registraci  poskytovatele sociálních  služeb  vydal  Krajský úřad Sčk dne  22.02.2007 
 

14 

27.03.2008 „Sportovec roku“, akce týdeníku RAPORT, předávání cen - hrníčků,  
                    malovaných v sociálně terapeutické dílně. 
28.03.2008„Noc s Andersenem“ akce s Městskou knihovnou Rakovník. 
10.04.2008 „Notička“ účast na pěvecké soutěži v Jesenici. 
19.05.2008 Návštěva divadelního představení (hrají žáci 3.ZŠ ). 
19.05.2008 Módní přehlídka spojená s beneficí pro Domov Ráček o.p.s. 
30.05.2008 „Den dětí“ návštěva vojenského útvaru v Rakovníku. 
10.06.2008 Návštěva ÚSP Liblín a soutěžní odpoledne. 
02.09.2008 Návštěva Domova „Krajánek“ v Jesenici na zahradní slavnosti. 
20.10.2008 Návštěva divadelního představení „Popelka“. 
12.12.2008 Adventní „bazárek“ s výtěžkem pro Domov Ráček o.p.s. 
 
f) pomoc uživatelům služeb a jejich rodičům v tíživé situaci 
16.05.2008 Lenka Peclinovská, konzultace. 
11.11.2008 Renata Palkosková, zvýšení příspěvku na péči u sociálního odboru MěÚ. 
00.10.2008 Regina Tichá, vyřízení žádosti na změnu opatrovníka. 
00.11.2008 Simona Výborná, zajištění sociálního bytu. 
00.11.2008 Ilona Hvězdová, zajištění kompenzačních pomůcek. 
  
g) sociální poradenství, v případě potřeby přímé zastupování uživatelů služeb  
a průvodcovská služba 
20.02.2008 Konzultace s praktikantkou H. Riegerovou.   
25.02.2008 Konzultace s praktikantkou slečnou Gregorovou. 
20.03.2008 Konzultace s praktikantkou J. Supronovou. 
04.04.2008 Konzultace s praktikantkou M. Křikavovou. 
05.06.2008 Konzultace s pracovnicemi sociálního odboru MěÚ Rakovník. 
05.06.2008 Doprovod Pavla Pospíšila na ortopedii. 
29.08.2008 Konzultace s praktikantkou, paní Sýkorovou. 
09.09.2008 Návštěva Charity Rokycany a konzultace. 
29.09.2008 Návštěva Masarykovy obchodní akademie Rakovník. 
Září-listopad 2008 sociální poradenství (paní Popová,paní Folberová, paní Hellerová) 
Měsíčně 1x doprovod k lékaři (Monika Hnízdilová, Petr Honsa, Šárka Humlová) 
Měsíčně 1x doprovod na pedikúru (Jan Majba, Pavel Pospíšil, Monika Hnízdilová)                      
 
h) osvětová, vzdělávací a publikační činnost v oblasti sociální a zdravotnické  
17.01.2008 Účast na Valné hromadě spolku „VLTAVAN“. 
17.03.2008 Spolupráce na projektu UK „ERASMUS MUNDUS“ návštěva Sulabhy. 
02.04. a 27.12.2008 Zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s. 
28.05.2008 Účast na výroční schůzi OO SPMP Rakovník. 
06.05. a 9.10.2008 Supervize s PhDr. Jarmilou Divišovou, Ph.D. 
24.06.2008 Účast na sportovní akci sponzora „VEREK CUP“ a prezentace domova. 
31.05.2008 Účast na sportovní akci sponzora „PROBO CUP“ a prezentace domova. 
1x za dva měsíce Účast na schůzi Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. 
 



                                
 
                                                                                                                                    

  Výroční zpráva za rok 2008 Domova Ráček® o.p.s. se sídlem v Rakovníku. 

                    
 

Výroční zprávu schválila správní rada 08.03.2009  Auditorský výrok byl vyjádřen dne 13.03.2009 
Rozhodnutí  o  registraci  poskytovatele sociálních  služeb  vydal  Krajský úřad Sčk dne  22.02.2007 
 

15

Vyhodnocení některých akcí 2008 
uvedených v kalendářním přehledu poskytnutých sociálních služeb 
(fotodokumentaci a video naleznete na www.DomovRacek.cz)  

 
17.04.2008 D*Ráček sedmá přehlídka divadelních a hudebních souborů škol, domovů  
                   a ústavů Středočeského kraje a Prahy. 
01.05.2008 Videofestival® „S vámi nás baví svět“ páté celostátní bienále.   
16.06.až 20.06.2008 „Robin Hood“ osmnáctý rehabilitační pobyt v Českém Krumlově. 
 

*** 
D*Ráček 17.4.2008 

již sedmá přehlídka divadelních a hudebních souborů škol, 
domovů a ústavů Středočeského kraje a Prahy. 

 Kulturní přehlídka D*Ráček se uskutečnila 17. dubna 2008, v Kulturním centru 
v Rakovníku. Jedná se o přehlídku domovů, ústavů a škol, kterou již posedmé 
uspořádal Domov Ráček v Rakovníku.  

 Akce se zúčastnilo 300 účastníků z Rakovnicka, ale také děti, mládež a dospělí 
ze Středočeského kraje. Přehlídky se zúčastnily děti ze ZŠ a MŠ speciálních v 
Rakovníku hned s několika vystoupeními. Své taneční umění předvedly ve vystoupení 
„Pozvánka do orientu“, „Indické tance“ a v aerobním rytmu „Nonstop“. Krásnou 
tečkou za jejich vystoupeními byl přednes básně „Štěně“. Na „Jožina z bažin“ nás 
pozvala děvčata z Domova Krajánek v Jesenicích, pravou „Liblínskou coutry show“ 
nám předvedli kluci a holky z Ústavu sociální péče z Liblína, a velmi milé vystoupení 
„Večerníček“ předvedli kluci z Domova Domino v Zavidově. Z Praktické školy z 
Prahy 2 nám přivezli hned dvě vystoupení, a to krásnou pouliční odrhovačku 
„Gassenhauer“ a tanec „Let me free“. Pravou „Africkou love story“ nám předvedli 
dospělí ze Speciálního domova mládeže z Prahy Sedlece. Na přehlídce nechyběli 
kamarádi ze souboru Sluníčko při ZŠ a MŠ speciální a PrŠ v Jesenicích s pásmem 
lidových písní a coutry tanci. Z největší dálky dorazili kamarádi ze Speciálního 
domova mládeže v Chotěšicích a z Handicap centra Srdce z Poděbrad se dvěma tanci, 
a sice „Kutil je král“ a „Fotbal to je hra“. Přehlídky se v rámci integrace zúčastnila 
děvčata z Profifitness Millenia z Rakovníka, tanečníci ze souboru Lentilky s 
vystoupením „Mary Poppins“, a pěvecký soubor Pavouček z Rakovníka s 
vystoupením „Byl to nebo nebyl král“. Samozřejmě nechyběl ani hostitelský tým 
Domov Ráček v Rakovníku, který pozval přítomné na „Velký flám“. 

 Kulturní přehlídka podporuje přirozenou integraci handicapovaných do 
společnosti, ukazuje umění, nadání i nadšení handicapovaných osob. D*Ráček 
dokonale prolíná svět zdravých a handicapovaných.Celkem vystoupilo od roku 2002 
ve všech ročnících 1.170 účinkujících nejen z Rakovníka, ale i Středočeského kraje a 
Prahy za přítomnosti cca 1.500 diváků. 
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Videofestival® „S vámi nás baví svět“ 
 
 „Můj nejhezčí 1.máj …! 
 
 když tato slova řekne zamilovaný student po první puse na Petříně zní to jinak, 
než když je napíše do Rakovnického deníku sedmdesátiletý Jaromír Tupý, který má 
svého dospělého vnuka ve stacionáři Domova Ráček. V článku končí slovy : „letošní 
první máj byl pro mě ten nejhezčí … prožil jsem několik hodin letošního měsíce 
lásky mezi lidmi, kteří lásku, přátelství a životní pohodu dokáží rozdávat a já jim 
touto cestou děkuji za nejhezčí 1.máj v mém životě“.  
 
 My děkujeme za hezká slova nejen jemu, ale všem, kteří po festivalu psali a 
mluvili o letošním 1.máji 2008 jako o „úžasném“, „nezapomenutelném“, „se skvělou 
atmosférou“, „byli jsme dojati“ atd. Vzpomeňme si však na 1.dubna 2000, kdy 
„filmový tatínek Albert“ z komedie století a kmotr Videofestivalu Julius Satinský také 
vyslovil v pražské Národní galerii památnou větu: „Na tento prvý apríl nikdy 
nezabudněm. Nechť žije Videofestival …“  Jinými slovy: je jedno, zda je apríl či máj, 
Videofestival byl a je vždy úžasným svátkem lidí s handicapem, jejich rodičů, 
asistentů a kamarádů a nejen soutěžní přehlídkou filmů o jejich životě a o práci 
humanitárních organizací. Jsme rádi, že nám to mnozí organizátoři jiných filmových 
přehlídek přejí a s upřímností závidí. 
 
 Letošní festival byl jubilejní pátý a měl za hlavní cenu novou, krásnou sošku  
ALBERTA ze sklářské huti Czech Glass Craft AJETO s.r.o. v Lindavě, která také 
každoročně vytváří ceny THALIE. Díky vstřícnosti ředitele sklárny pana Ing. 
Jaroslava Turnhofera nám nejen udělali formu, ale doporučili i barvu a technologii. 
Datum „narození“ bylo stanoveno na úterý 26.února 2008. Skutečně, přesně v 09:20, 
se z formy „vyklubal“ první ALBERT z ambrového skla, krásný jako je krásné každé 
miminko.  
 
 To už na ochozu sklárny stála delegace Domova Ráček v čele s Ilonkou a 
potleskem vítala novorozence. Skláři, mistr Petr Kuchta, Martin Douša  a Daniel 
Novák, ho nůžkami trochu upravili, odstřihli od píšťaly jako od pupeční šňůry a ještě 
ožehli plamenem pro lepší lesk, a už ho nesli do „inkubátoru“ (takové menší pícky) 
kde musel alespoň jeden den chladnout. Mezi tím však další sklář už nabral píšťalou 
ve žhnoucí peci novou kuličku roztavené skloviny, vyfoukal jí, trochu vytvaroval a 
vložil do formy, kde dalším foukáním dostala správný tvar. Vše se stále opakovalo. Ze 
sklářů se lil pot a jeden ALBERT za druhým přicházeli na svět. Byl to úžasný zážitek, 
který jsme si natočili a sestříhali a pak promítli divákům na úvod Videofestivalu.  
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 „S tebou mě baví svět má zlatá Emčo, já bych tě láskou sněd´…“ 
 
 si na 1.máje po ránu zazpívalo, společně s děvčaty ze sboru „Pavouček“, všech 
220 diváků v nabitém sále Tylova divadla, které uvítaly a celý den pak provázely 
speakeři  Ilonka Hrušková, ředitelka Domova Ráček a Markétka Kovářová 
z rakovnického Tyflocentra.  K uvítání se připojil i starosta města pan Ing.Zdeněk 
Nejdl se slovy „jsem potěšen, že tato akce se koná opět v Rakovníku, je to čest pro 
mně a pro celé město“. 
 
  Úvodní snímek „Narodil se …nový ALBERT“ se líbil i řediteli sklárny (říkal 
s úsměvem, že „zatlačil slzu“),  který obdržel vedle diplomu i sošku do archivu 
sklárny  a několik DVD pro skláře. Obdobně byli obdarováni i tvůrci prvních 
kovových sošek, výtvarník Vladimír Tesárek a slévač Petr Kučera. A pak už začal 
první blok projekce soutěžních snímků. Úžasný snímek „Nový Zéland – země 
protinožců“ o cestě Jirky na vozíku sklidil obdiv. Nejen to, jeho autor Jiří Mára přivezl 
i knihu o této cestě, kterou po „křtu“ šampaňským (za kmotry byli president České 
rady humanitárních organizací Ing.Pavel Dušek a JUDr.Josef J.Veselý) pak 
s podpisem věnoval našim sponzorům a také 3,5 tisícímu divákovi. Tím byl autor 
dalšího zahraničního snímku „Wiliamsáci“ Dávid Zapotoka, student Akademie umění 
v Bánské Bystrici. Po třetím snímku ze zahraničí, až z Indie od Sulabhy Karunanidhi, 
kterou v Ráčku poznali díky projektu ERASMUS MUNDUS, se roztočilo kolo 
s domácími snímky.  Čas mezi snímky byl využit k poděkování a předání diplomů 
sponzorům, porotcům a manažérům minulých festivalů a v jednom případě i k předání 
archivních kazet z Videofestivalu 2000 karlínskému sdružení CID, kterému vše vzala 
v 33.týdnu 2002 povodeň. Dvě přestávky mezi promítáním byly jako obvykle využity 
k tanci (hrála kapela „Leontýnka“ z ÚSP Leontýn) a k občerstvení rautem 
připraveným rakovnickým divadelním spolkem „Tyl“ (nesnědl se, byl tak bohatý, že 
všichni dostali ještě balíček na cestu domů). Všechny snímky, zařazené do finále 
obdržely „zlatého“ ALBERTA a jejich seznam je uveden na dalších stránkách. Není 
možné v závěrečné zprávě popsat každé předání, každý potlesk, každé poděkování. 
Zkrácená video reportáž z celého dne je delší jak jedna hodina a je k disposici ve 
Videokabinetu. Každý z oceněných autorů řekl pár slov o natáčení, někteří představili i 
protagonisty svých snímků. Za všechny řekla hezká slova paní Mária de la 
Renotierová (autorka oceněného snímku a také spolupořadatelka podobného festivalu 
„Střekovská kamera“): „hrozně mě oslovila úžasná atmosféra,  kterou má tento 
festival, úplně mě to dostalo a děkuji za hezký první máj“. 

 
 

*** 
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„Robin Hood“ osmnáctý rehabilitační pobyt 
16. až 20.června 2008 v Českém Krumlově 

 
 byl prvním rehabilitačním pobytem, který neměl jméno ani po rybě, ani po 
mušce či  po pavoučkovi  
 a byl to první rehabilitační pobyt, kdy jsme si dovolili ubytovat se místo v 
chatkách, kempech či vybydlených podnikových rekreačních zařízeních v prvotřídních 
penzionech  
 a byl to první rehabilitační pobyt, kdy jsme se stravovali v hotelu. Cena za 
pobyt byla vysoká, ale k desátému výročí založení Domova Ráček přiměřená 
 a byl to první rehabilitační pobyt, kdy jsme s sebou nevláčeli tuny materiálu, 
rafty, pádla, vodáckou výstroj, jako při výpravě na Severní pól 
 a byl to první rehabilitační pobyt, který jsme věnovali jen svým uživatelům 
služeb a mimo sponzorů nikoho nezvali; Ráčata jsme si rozdělili do malých skupinek 
pod vedením šikovných skupinových  vedoucích a byl to opět pobyt, kdy jsme poznali, 
že nás má Pán Bůh pořád rád … proč ? 

 
 Proč … no představte si, že objednáte v prosinci vstupenky do letního divadla s 
„nejvyšším stropem na světě“, jak říkají otáčivému hledišti na zámku v Českém 
Krumlově, na 18.června 2008, zaplatíte  přes 9.000,- Kč, a zrovna v tu středu od rána 
lije a lije (nebo jak říkal herec Josef Kemr  ve filmu „Na samotě u lesa“: čije a čije).  
Pak ale Ilonka zavolá přítelkyni Jindře, která má „styky nahoře“, aby se pomodlila a 
ono přestane hodinu před představením čát a objeví se na noční obloze hvězdičky. To i 
ten  největší ateista zaváhá.   
 
 Ale po pořádku. 
 Původně to měla být v rámci celoročního projektu Domova Ráček „Kulturní 
dialogy“ jen návštěva přírodního divadla s otáčivým hledištěm. Pak se nápad rozvíjel, 
doplňoval, až z toho vznikl námět na týdenní rehabilitační pobyt s bohatým kulturním 
a sportovním programem k desátému výročí založení Ráčku. A byla to důstojná 
oslava. Stovky digitálních fotografií a dvě hodiny záběrů video kamerou (Bože kdo je 
sestříhá?!) jsou toho důkazem.  
 
 Program  
 byl připraven a zajištěn více jak půl roku předem. Ubytování a bohaté snídaně 
jsme měli  v krásných penzionech WOK a HAD na nábřeží Vltavy (kde se večer dobře 
sedělo v hospůdce u piva či poháru a pokřikovalo na vodáky „ahóóój“). Pravidelně 
jsme chodili do centra města, hotelu Arcadie, na skvělé obědy a večeře. Prohlídka 
města a zámku (včetně medvědária) i prohlídka různých výstav a muzeí proběhla 
během týdne několikrát. Nezapomenutelná však byla z řeky: pronajali jsme si dva 
velké vory a propluli nejen městem, ale i dvěma jezy.   
 
 



                                
 
                                                                                                                                    

  Výroční zpráva za rok 2008 Domova Ráček® o.p.s. se sídlem v Rakovníku. 

                    
 

Výroční zprávu schválila správní rada 08.03.2009  Auditorský výrok byl vyjádřen dne 13.03.2009 
Rozhodnutí  o  registraci  poskytovatele sociálních  služeb  vydal  Krajský úřad Sčk dne  22.02.2007 
 

19

 
 Nejen to, autobusem jsme si vyjeli i na Šumavu, abychom si zavzpomínali  na 
vodácký pobyt v roce 2002 „Lipenská štika“ a také jsme znovu vystoupali na Čertovu 
stěnu.  Relaxační program však probíhal i v penzionu, kde Ilonka cinkala tibetskými 
miskami od Jindry a spolu s Lenkou předcvičovaly jógu. 
 
 Pochopitelně „špicí“ programu bylo večerní představení hry „Robin Hood“ 
v otáčivém hledišti zámku a pak půlnoční procházka Českým Krumlovem. Škoda, že 
se při představení nesmělo natáčet. 
 
 Ve čtvrtek pak za námi přijeli do kempu „Zlatá koruna“ kamarádi z Handicap 
centra Srdce z Poděbrad, aby se zúčastnili naší olympiády PROBO-OPEN-
HANDICAP. Klasické disciplíny (koule, běh, skok) byly doplněny - jak jinak, než 
lukostřelbou (Robina bychom nepředstihli).  Oběd  a zmrzlinu zaplatil sponzor a ceny 
jsme měli z turnaje PROBO CUP.  Naše zápolení bylo středem pozornosti nejen 
tábořících, ale i stovek okolo proplouvajících vodáků. Byl to krásný prosluněný den a 
hezký závěr pobytu, protože v pátek jsme se rozloučili.  
 
 Na závěr fakta : 
 
 Celkové náklady byly zatím nejvyšší a činily 140.000,- Kč (tj. na jednoho 
5.600,- Kč). Dotace Středočeského kraje byla ve výši 20.000,- Kč a příspěvek 
účastníků činil 31.000,- Kč. Sponzorskou slevu dala cestovní kancelář ČESKÝ KRUM 
LOVE s.r.o. Zbytek nákladů byl uhrazen s pomocí dárců paní Vlasty Kudrnové, Ing. 
Procházky a sponzorů - společností PROBO GROUP a.s., PROBO TRANS BEROUN 
s.r.o., VEREK s.r.o. a JRSK s.r.o. 
 
 Vedoucí štáb odvedl odpovědnou a bezchybnou práci od příprav do poslední 
dne zdarma:   
 
JUDr.Josef J.Veselý hlavní vedoucí (předseda správní rady Domova Ráček o.p.s.), 
Ilona Hrušková zástupce a rehabilitační pracovnice (ředitelka Domova Ráček o.p.s.), 
Mgr. Lenka Niezgodová terapeutka, zdravotnice (členka správní rady Domova Ráček), 
Martina Gollová, skupinová vedoucí (pracovnice v soc.službách Domova Ráček o.p.s.) 
Jana Stříbrská, skupinová vedoucí  (pracovnice v soc.službách Domova Ráček o.p.s.). 
 
 
 
 

*** 
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Dělání … každý smutek zahání … 
aneb  investice. 

 
 O vylepšování prostředí pro poskytování sociálních služeb uživatelům Domova 
Ráček o.p.s  jsme v minulých výročních zprávách příliš nepsali. Byla to chyba, protože 
si pak mnozí z nich (i jejich rodiče) mohli myslet, že vše je samozřejmé, vše se koná 
samo sebou, na základě moudrého rozhodnutí „někoho nahoře“ a peněz „shora“. Nic 
takového – na každou korunu se musela zpracovat žádost o dotaci, o grant, nebo 
požádat o dar sponzory. Pokud byla žádost vyslyšena, mohla se pak investice 
uskutečnit; například vybavit stacionář moderními počítači (včetně možností připojení 
na internet), fotografickou a filmovou technikou i drahými sportovními pomůckami, 
jako jsou rafty, golfový trenažér nebo obměnit téměř veškerý nábytek. Řada investic 
by se nemohla uskutečnit bez pomoci Globálního grantu EU, grantů Nadace 
SIEMENS, Nadace TELECOM a darů sponzorů, které vždy jmenujeme ve Zlaté 
listině a také díky dotacím Středočeského kraje (MPSV)  a účinné pomoci Města 
Rakovník.  
 
 Nejprve jaké byly úpravy v chráněném bytě na Pražské: sedmero starých 
prosklených dveří bylo v případě rozbití nebezpečné. Proto se uskutečnila jejich 
výměna. Zaplatil ji Domov Ráček o.p.s. z vlastních prostředků i když je byt v majetku 
Města Rakovník. Náklady činily 13.000,- Kč. Do bytu byl také zakoupen nový 
nábytek i různé doplňky zhotovené na míru. Rok před tím se díky grantu Nadace 
SIEMENS vybudovalo nové plynové topení.  
 
 Ve stacionáři Na Sekyře vyšlo Město Rakovník maximálně vstříc potřebám 
Domova Ráček o.p.s. Nejprve nechalo vyměnit všechna okna a dveře a potom na 
základě podnětu Krajské hygienické stranice zajistilo přestavbu nevyhovující 
umývárny a záchodků i vymalování celého stacionáře. Náklady byly statisícové. Vše 
se odehrálo bez omezení služeb uživatelům – v době prázdnin, pouze na úkor dovolené 
ředitelky Domova Ráček o.p.s. Z vlastních finančních prostředků jsme do stacionáře 
zakoupili velkokapacitní myčku na nádobí za 55.000,- Kč (protože kuchyně Jeslí  nám 
nádobí nemyje) a dispenzer na pitnou vodu za 34.000,- Kč.    
 
 Poslední velkou investicí bylo pořízení služebního vozidla. Za pomoci dotace 
Středočeského kraje a daru firmy CROY s.r.o. byla zakoupena nová Škoda Fabia. 
Náklady činily 230.000,- Kč. Pro její provoz byly vnitřním předpisem stanoveny  
přesné zásady používání, které schválila správní rada.  
 
 Ještě dovolte malou poznámku „pod čarou“.   Najdete ji na straně 22. 
 

*** 
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Evropský parlament schválil na svém zasedání usnesení, aby byl rok 

 
 2009  

Evropským rokem tvořivosti a inovací. 
 
Do středu pozornosti staví vzdělání a kulturu, avšak s přesahem do mnoha dalších 
politik, jako je podnikání, informační společnost, zaměstnanost nebo regionální 
politika.  Domov Ráček o.p.s.  chce ve spolupráci s HANDICAP LYCEEM Praha o.s. 
přispět k ERTI svým novým  celoročním projektem : 
 
 

„T v o ř i v o s t    a    i n o v a c e  2009“ 
 

Projekt zajistí pokračování rekonstrukcí a inovací stacionáře a chráněného bytu, které 
byly zahájeny v roce 2008 a tak bude nadále zkvalitňovat podmínky pro poskytování 
sociálních služeb. Jeho cílem bude i rozvíjení tvořivosti uživatelů služeb v sociálně 
terapeutické dílně,  inovace výrobků dílny a hledání nových pracovních příležitostí. V 
řídící činnosti bude hlavním úkolem inovace standardů kvality ve smyslu novely 
Zákona o sociálních službách a také úprav, které vyplynou z nového Občanského 
zákoníku a jiných právních norem, které jsou vytvářeny.  Nově bude přistupováno ke 
vzdělávání pracovnic v sociálních službách i dobrovolníků Domova Ráček o.p.s. 
V rámci celoročního projektu však nebude zapomínáno na již osvědčené postupy a 
akce, jakými jsou například rehabilitační pobyty, sport, solná jeskyně, infrasauna, 
bowling, kulturní vystoupení apod.  

 
 

Kalendářní přehled akcí v roce 2009 
(výběr) 

 
22.04.2009  Koncert TV NOVA v Praze. 
28.04.2009  VIII. ročník festivalu Středočeského kraje D*Ráček. (Rakovník). 
01.05.2009  Májové odemykání Vltavy „Májová Štvanice“ na Slapech.  
22.05. až 24.05.2009  Účast na II.ročníku Boganova poháru v paintballu (Chotěšice). 
15.06. až 20.06 2009 XIX. Rehabilitační pobyt „Okoun“ a 9.Olympiáda (Slapy). 
28.10.2009 ALBERTKY – nesoutěžní projekce amatérských snímků (Praha). 
 
Průběžně návštěvy koncertů a divadel v Rakovníku a Praze. 
 
 
 
 



                                
 
                                                                                                                                    

  Výroční zpráva za rok 2008 Domova Ráček® o.p.s. se sídlem v Rakovníku. 

                    
 

Výroční zprávu schválila správní rada 08.03.2009  Auditorský výrok byl vyjádřen dne 13.03.2009 
Rozhodnutí  o  registraci  poskytovatele sociálních  služeb  vydal  Krajský úřad Sčk dne  22.02.2007 
 

22 

 
 

Organizační plán v roce 2009 
 
Zasedání Správní rady Domova Ráček o.p.s. (duben a prosinec 2009). 
Zasedání Valné hromady HANDICAP LYCEA Praha o.s. (březen 2009). 
Zasedání Valné hromady spolku VLTAVAN Praha (leden 2009). 
Zasedání Valné hromady České rady humanitárních organizací (květen 2009). 
Spolupráce se Společností pro podporu lidí s  mentálním postižením v ČR, o.s.  
Spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb v Poděbradech a Sedleci. 
Novelizace dokumentace a úkony realizace novel zákona 108/2006 Sb. průběžně. 
 

 
Ediční plán : 

 
Vydání Výroční zprávy za rok 2008 a Informačního letáčku pro rok 2009. 
Vydání nové „Metodiky poskytování sociálních služeb“  ve Sborníku 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.  

 
 

Poznámka pod čarou : 
 

Projekt 
„Tvořivost a inovace 2009“ 

 
není novým projektem, protože Domov Ráček o.p.s. inovoval i dříve. Nakonec jste o 
tom četli  na straně 20 v  článku „Dělání … každý smutek zahání … aneb investice “. 
 
Dodejme, že nic „nespadlo z nebe“.  Inovace mohly probíhat díky tomu, že  žádosti o 
dotace a granty či dary sponzorů vypracovala a obhájila ředitelka Domova Ráček 
o.p.s. a to nikoliv ve své „kanceláři“ o velikosti malé vrátnice se šatnou, ale většinou 
doma a po práci. 
 

Málokdo si to uvědomuje. Patří jí za to naše poděkování. 
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Finanční rozvaha realizace projektu sociálních služeb v roce 2009 

 
Nákladová 

 položka 
Denní 

stacionář 
Odlehčovací 

služba 
Soc. terapeut. 

dílna 
Chráněný 

byt 
1.Provozní náklady  678 426 37 000 117 932 180 000

1.1. Materiálové náklady 150 000 0 60 000 20 000
• potraviny 
• kancelářské potřeby 
• vybavení DDHM1 

do 40 000,00 Kč 
• věcné odměny (kult.) 
• pomůcky 
• pohonné hmoty 
• proutěný materiál 
• keramický materiál 
• tkaniny  

20 000 
25 000 
50 000 

10 000 
20 000 
25 000 

0 
0 
0

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0

0 
5 000 

15 000 
 

0 
0 

5 000 
15 000 
15 000 

5 000 

0
0

20 000

0
0
0
0
0
0

1.2. Nemateriálové náklady 477 251 37 000 57 932 160 000
1.2.1. energie 170 000 18 000 22 000 97 000

• elektřina 
• plyn 
• vodné a stočné 

60 000 
80 000 
30 000

5 000 
10 000 

3 000

10 000 
10 000 
 2 000 

25 000
42 000
30 000

1.2.2. opravy a udržování 80 000 0 0 20 000
• budov  
• opravy a údržba auta 

30 000 
50 000

0 
0

0 
0 

20 000
0

1.2.3. cestovní náhrady 5 000 0 0 0
1.2.4. ostatní služby 222 251 19 000 35 932 43 000

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

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

36 000 
7 000 

22 000 
1 

77 250 
20 000 
10 000 
50 000

2 000 
0 
0 

7 000 

10 000 
0 
0 
0

12 000 
1 000 

0 
0 
 

17 932 
5 000 

0 
0 

12 000
1 000

0
20 000

10 000
0
0
0

1.3. Jiné provozní náklady,odpisy 51 175 0 0 0
2. Osobní náklady 976 374 64 800 601 668 129 600

2.1. Mzdové náklady 723 240 48 000 445 680 96 000
• hrubé mzdy 723 240 48 000 445 680 96 000

2.2. Odvody na sociální 
       a zdravotní pojištění 

 
253 134 16 800

 
155 988 33 600

• pojistné ke mzdám 253 134 16 800 155 988 33 600
Celkové náklady na 
realizaci služby 2008 1 654 800 101 800

 
719 600 309 600

Úhrnem  2 785 800 
 



                                
 
                                                                                                                                    

  Výroční zpráva za rok 2008 Domova Ráček® o.p.s. se sídlem v Rakovníku. 

                    
 

Výroční zprávu schválila správní rada 08.03.2009  Auditorský výrok byl vyjádřen dne 13.03.2009 
Rozhodnutí  o  registraci  poskytovatele sociálních  služeb  vydal  Krajský úřad Sčk dne  22.02.2007 
 

24 

 
Zpráva o hospodaření za rok 2008 

 
 
Příjmy za rok 2008 činily celkem                      Kč 2 904 430,58 
Výdaje za rok 2008 činily celkem                      Kč 2 902 042,92 
Výsledek hospodaření za rok 2008 celkem zisk          Kč     2 387,66 
 
Hlavní činnost:                              Vedlejší činnost: 
příjmy      Kč 2 829 140,58                  příjmy   Kč    75 290,00 
výdaje      Kč 2 870 436,92                  výdaje   Kč    31 606,00 
ztráta      Kč -  41 296,34                  zisk     Kč    43 684,00 
 
Příjmy: 
Příjmy organizace z hlavní činnosti celkem            Kč 2 829 140,58 
Provozní dotace                              celkem   Kč 1 761 271,00 
v tom: dotace od MěÚ Rakovník                         Kč    70 000,00 
       dotace od Ministerstva práce a soc. věcí       Kč 1 157 600,00 
       dotace od Úřadu práce                          Kč   309 671,00 
       dotace od Středočeského kraje odbor sportu     Kč    20 000,00 
       dotace od Středočeského kraje odbor kultury    Kč    30 000,00 
       dotace od Ministerstva kultury                 Kč    14 000,00 
       dotace od Středočeského kraje humanitární fond Kč   160 000,00 
 
Jiné ostatní výnosy                                   Kč   897 568,85 
Úroky z účtu                                          Kč       300,73 
 
Zúčtování fondů                                       Kč   170 000,00 
-pro financování provozu Domova Ráček o.p.s. byly z Rezervního fondu 
uvolněny prostředky získané jako sponzorské dary (Kč 170 000,00)    
    
Zůstatek Rezervního fondu činí k 31.12.2008 Kč 358 541,09 a zůstává 
zdrojem financování pro další účetní období.    
 
Výdaje: 
Výdaje organizace na hlavní činnost činily celkem    Kč  2 870 436,92 
Spotřeba materiálu                                   Kč    412 985,20 
Spotřeba energie                                     Kč    122 225,50 
Ostatní služby                                       Kč    814 962,20 
Mzdové náklady                                       Kč  1 071 664,00 
Zákonné pojištění                                    Kč    370 310,00 
Ostatní náklady                                      Kč     78 290,02      
  
K 31.12.2008 byla provedena fyzická inventura hmotného i finančního 
majetku společnosti, ve všech položkách se fyzický stav rovnal stavu 
účetnímu. 
 
 
Sestavila k 31.12.2008   
 Ing. Andrea Bendová 
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V Ý R O K       A U D I T O R A  
 

Zpráva k účetní závěrce sestavené podle českých účetních předpisů 
  
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku obecně prospěšné společnosti  
název: Domov Ráček o.p.s.  
sídlo:  Na Sekyře č.p. 1765, Rakovník  
PSČ:   269 01  
IČ: 271 15 071 
zápis v OR: Mě. s. Praha oddíl O, vložka 312 
 

k 31.12.2008 
Zpráva o účetní závěrce 

 
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s., tj. 
rozvahu k 31.12.2008, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2008 do 31.12.2008 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 Domov Ráček o.p.s. 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 a 
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito 
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom 
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 
 
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o 
částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na 
úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti 
způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním 
kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem 
posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se 
k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních 
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace 
účetní závěrky. 
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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 31.12.2008 a nákladů, výnosů a 
výsledku jejího hospodaření za rok 2008  v souladu s českými účetními předpisy - výrok zní  

 
 

B E Z    V Ý H R A D 
 
 
Zpráva o jiných požadavcích stanovených zákony nebo předpisy 
 
Ověření výroční zprávy  
 
 Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost 
výroční zprávy je zodpovědné vedení obecně prospěšné společnosti. Naším úkolem je vydat na 
základě provedeného ověření stanovisko 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. 
 
 
Obchodní firma  : PKM AUDIT Consulting s.r.o.  
Sídlo                  : Národní 43/365, Praha 1, PSČ 11000 
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností : č. 454 
 
Jméno a příjmení auditora, který jménem společnosti vypracoval zprávu: 
 
Ing. Luboš Marek 
odpovědný auditor 
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: č.469 
Datum vypracování : 13. 3. 2009 
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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 o.s. 
 
 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 
 
 



                                
 
                                                                                                                                    

  Výroční zpráva za rok 2008 Domova Ráček® o.p.s. se sídlem v Rakovníku. 

                    
 

Výroční zprávu schválila správní rada 08.03.2009  Auditorský výrok byl vyjádřen dne 13.03.2009 
Rozhodnutí  o  registraci  poskytovatele sociálních  služeb  vydal  Krajský úřad Sčk dne  22.02.2007 
 

30 

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 2008 
 
 Ze zprávy o hospodaření vyplývá, že provoz Domova Ráček o.p.s. by nebylo 
možné zajistit jen z příspěvků uživatelů služeb a dotací. Velkou část nákladů pomáhají 
uhradit dárci a sponzoři. S jejich souhlasem peněžní dary ve výši 380.775,- Kč  

zveřejňujeme a  děkujeme : 
 

Darovaná částka Dárci  peněžního daru a sponzoři 
90.000,- Kč HANDICAP LYCEUM Praha o.s.(patron Domova Ráček) 

50.000,- Kč PROBO GROUP a.s. 
 35.585,- Kč Občanské sdružení ADVENT o.s. 
30.000,- Kč Procter  & Gamble Rakona s.r.o. Rakovník 
30.000,- Kč Tepelné zásobování Rakovník s.r.o. 
20.000,- Kč Klub přátel dětí dětských domovů Nové Strašecí o.s. 
20.000,- Kč Nadační fond SPMP „Rodiče dětem“ 
20.000,- Kč Salón Beauty Rakovník Radka Šímová 
10.000,- Kč MUDr.Marie Rybová 
10.000,- Kč Ing. Zdeněk Procházka PROBO 
10.000,- Kč JSRK s.r.o. Josef Jirásek 
10.000,- Kč VEREK s.r.o. reklamní studio  
8.750,- Kč Jana Šmídhamerová 
5.000,- Kč České lupkové závody a.s. Nové Strašecí 
5.000,- Kč TESLET s.r.o. 
5.000,- Kč JUDr. Josef Kupka 
6.000,- Kč SAPERE, spol.s r.o. 
4.000,- Kč Pavel Šťavík  
3.000,- Kč Pavel Peterka 
2.000,- Kč Obec Pavlíkov 
2.000,- Kč Jaroslava Tichá  
1.440,- Kč Žáci ZŠ Kounov 
1.000,- Kč Hotel SOLE Rakovník 
1.000,- Kč Dagmar Folberová 
1.000,- Kč Zdeněk Jirkovský 

 
Hodnota daru Věcné dary a služby 

26.283,- Kč DYNN a.s. Praha 2  (darován televizor TOSHIBA) 
10.000,- Kč PROBO TRANS BEROUN s.r.o. (doprava na tábor) 
7.300,- Kč Sdružení „Dobrý skutek“ o.s. (darovány knihy) 
7.000,- Kč Hotel SOLE Rakovník (ubytování hostů Videofestivalu) 

      Město Rakovník  pronajímá Domovu Ráček o.p.s. prostory stacionáře 
  a sociálně terapeutické dílny za symbolickou  jednu korunu českou  ročně. 

 



                    
 

Nemá to háček, jsme Domov Ráček ! 
 

 
Naším patronem je 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 

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

(128 00 Praha 2, Plavecká 4/404, www.hclpraha.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, 

 
 
 

Výroční zprávu 2008 vydal Domov Ráček o.p.s. v nákladu 100 výtisků. 
Zpráva je zveřejněna na portále Veřejné správy ČR www.portal.gov.cz 
a na stránkách www.DomovRacek.cz  včetně fotodokumentace a videa. 

Zpráva je uložena ve sbírce listin Městského soudu v Praze, oddíl O vložka 312  
a publikovaná na www.justice.cz. 

 
Vytiskla Blesková tiskárna s.r.o. Praha, sponzor Videofestivalu 

 


