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Úvodem
k šesté výro ní zpráv obecn prosp šné spole nosti Domov Rá ek o.p.s.
Date et dabitur vobis („Dejte a bude vám dáno“). Za ínat tímto citátem
z Nového zákona (Lukáš 6,38) výro ní zprávu nestátní neziskové organizace, která
má (jako ostatn i jiné) hluboko do kapsy, se m že zdát troufalé, zvláš v dob
r zných „úsporných balí k “. Není to troufalé. Na p edposlední stran se do tete, že
nás v roce 2009 dárci podpo ili ástkou 385.029,- K a to nespo ítáme, kolik nám
dává M sto Rakovník pronájmem prostor stacioná e za symbolickou jednu korunu
eskou ro n (služby si ale platíme sami a chrán ný byt si financují uživatelé).
Pochopiteln bychom nemohli existovat bez dotací St edo eského kraje, Ministerstva
práce a sociálních v cí a dalších, které uvádíme ve zpráv o hospoda ení. Poplatky
uživatel služeb by na provoz Domova Rá ek o.p.s. zdaleka nesta ily (a p iznejme, že
jsou nejnižší v celém regionu).
Jedin tak jsme mohli splnit sv j celoro ní projekt „Tvo ivost a inovace
2009“, kterým jsme podpo ili „Evropský rok tvo ivosti a inovace“, vyhlášený
Evropským parlamentem. Zejména jsme mohli rozší it sociáln terapeutickou dílnu o
suterénní prostory uvoln né Jeslemi, vylepšit stacioná i chrán ný byt a to vše za
nep etržitého poskytování kvalitních sociálních služeb. Další celoro ní projekt jsme
nazvali „Rok rovnováhy 2010“ a je na podporu kampan „Evropského roku boje proti
chudob a sociálnímu vylou ení“. Na následujících stránkách výro ní zprávy se
do tete o obou projektech více.
Bylo nám dáno, proto jsme také dávali. Nap íklad ve spolupráci s Hradním
duem jsme se na Tyršov koupališti zapojili do charitativní akce a uspo ádali jsme pro
d tské diváky tvo ivou dílnu, aby si mohli namalovat hrní ky a dosp lí koupit n jaký
malý dárek. Výt žek byl kapelníkem Milanem Zimmermannem zaslán spole n
s dalšími pen zi na pomoc vesni ce Habartice postižené povodní. Nebo další p íklad:
po fascinujícím p edstavení „Obludárium“, na které Domov Rá ek o.p.s. dostal volné
vstupenky jsme pojízdnému Divadlu b í Forman utkali a poslali podsedáky na židle
za které pod koval Mat j Forman e-mailem milými slovy „ … jsem rád, že je budeme
mít a hned celý leden a únor budou na nich h át své zadky francouzští diváci
z periferie Pa íže …“. To není vše. Spolku VLTAVAN Praha jsme vyrobili 300
keramických medailí k jejich 135. výro í založení a obdobn M stské knihovn
v Rakovníku 1.000 medailí pro akci „Cyklování“. Mohli bychom pokra ovat.
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P iznáme se, že vedle toho jsme n které výrobky zhotovili i na zakázku a za
úplatu (ze které jsme nezbohatli, ale pokryli náklady).
Nap íklad jsme vyrobili 200 medailí, namalovali 300 hrní k a vypálili 30
sošek krásných ko ek pro sportovce cyklistického závodu „Jesenický surovec“. Jindy
Pavlík upletl n kolik desítek v rtel pro chmela e; ostatní výrobky, které nabízíme p i
n kolika prodejních akcích v roce na vyhrazených místech, jsou zve ejn ny na našich
webových stránkách. M žeme se pochlubit i tím, že obchodní spole nosti PINIA s.r.o.
t ídíme a balíme d ev né klínky pro obklada e dlaždi ek, ur ené na vývoz. Prost
tvo íme a inovujeme. Jsme tak dob í, až nás už falšovali. Po Kladn a po Rakovníku
chodily studentky a prodávaly lidem tretky s tím, že je to z Rá ku (to bylo ale až letos
a v asné varování v regionální tisku tomu u inilo p ítrž). Bylo to již pot etí, kdy byla
zneužita ochranná známka Domova Rá ek o.p.s.
Dobrému jménu „Rá ku“ to však nemohlo uškodit. Vyhrál i v anket
pracovník Tesco Stores, a.s. p i otev ení nové provozovny a získal tak pen žní dar.
Obdobn tomu bylo p i dalších spole enských i kulturních akcích, módních
p ehlídkách apod. Nejv tším dárcem byl Ing. Procházka, který uhradil v tšinu náklad
rehabilita ního pobytu a IX. sportovní olympiády PROBO OPEN HANDICAP na
Slapech s názvem „Okoun“.
Jak ekla paní Milena K ikavová editelka M stské knihovny v Rakovníku p i
zahájení dražby 23 starých židlí, pomalovaných a upravených p edními výtvarníky:
„Rá ci nechodí po m st s kasi kami a nežebrají, ale poctiv pracují“.
Na záv r citujeme z dražebního katalogu M stské knihovny: „Výt žek z dražby
velice rádi p edáme Domovu Rá ek, který jsme si ze všech uvažovaných p íjemc
vybrali z n kolika d vod . Rá ek je jediné za ízení svého typu v našem m st , ve
kterém se každý den schází úžasní loví kové s istou duší. Také proto, že všichni
pracovníci „Domova“, v ele s paní editelkou, jsou nesmírn ob taví a vst ícní.
Dalším d vodem byla úzká spolupráce knihovny s „Rá ky“ na mnoha akcích. A
nejv tším d vodem je fakt, že je nám s klienty i pracovníky tohoto za ízení zkrátka
dob e“.
Ilona Hrušková a JUDr.Josef J.Veselý
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Statut
obecn prosp šné spole nosti
"Domov Rá ek o.p.s."
Preambule
Domov Rá ek o.p.s. je samostatnou právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Byl založen podle § 4 zákona íslo 248/1995 Sb. o obecn prosp šných spole nostech.
Posláním Domova Rá ek o.p.s. je zejména poskytování sociálních služeb osobám
s handicapem a pomoc jejich rodinám, opatrovník m i asistent m ve smyslu zákona íslo
108/2006 Sb. Statut Domova Rá ek o.p.s. pln respektuje Standardy kvality sociálních služeb
Ministerstva práce a sociálních v cí R a navazuje na statut za ízení Domova SPMP Rá ek,
I 67675565.
lánek I
Zakladatelé, název a sídlo spole nosti
1. Zakladateli spole nosti jsou:
JUDr. Josef Veselý, trvalý pobyt: Plavecká 4/404, 128 00 Praha 2,
Ilona Hrušková, trvalý pobyt: Pr b žná 1864, 269 01 Rakovník.
2.
3.
4.
5.

Název spole nosti zní: Domov Rá ek o.p.s.
Sídlo spole nosti je: Na Seky e 1765, 269 01 Rakovník.
Spole nost má I : 27115071.
Spole nost byla založena na dobu neur itou.
lánek II
Služby poskytované spole ností

1. Spole nost byla založena za ú elem poskytování t chto obecn prosp šných a sociálních
služeb:
a) denní stacioná s rehabilita ním a vzd lávacím programem pro osoby s mentálním i
t lesným handicapem, nebo s kombinovanými vadami,
b) chrán né bydlení s áste nou osobní asistencí a odleh ovací službou,
c) služby sociáln terapeutické dílny,
d) sociální rehabilitace, rehabilita ní pobyty,
e) kulturní, sportovní a spole enské akce pro osoby s mentálním i t lesným handicapem
nebo s kombinovanými vadami a jejich sourozence, rodi e i asistenty,
f) pomoc uživatel m služeb a jejich rodi m v tíživé situaci (tís ová pé e, krizová
pomoc a telefonická krizová pomoc, odleh ovací služba),
g) sociální poradenství, v p ípad pot eby p ímé zastupování uživatel služeb
a pr vodcovská služba,
h) osv tová, vzd lávací a publika ní innost v oblasti sociální a zdravotnické.
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lánek III
Podmínky pro poskytování obecn prosp šných služeb
Služby spole nosti jsou poskytovány osobám s mentálním nebo t lesným handicapem, jejich
rodinným p íslušník m a osobám, které se podílejí na pé i o handicapované.
O poskytnutí služby spole nosti si musí uchaze požádat písemn (osobn nebo
prost ednictvím opatrovníka). Žadatelem m že být i státní, krajská nebo obecní organizace.
O poskytnutí služby je s uchaze em uzav ena písemná smlouva, zpravidla na dobu ur itou.
Ve smlouv uchaze mimo jiné souhlasí s poskytnutím svých osobních údaj spole nosti.
P ed poskytnutím služeb uvedených v l. II písmeno a) až d) má spole nost právo žádat od
uchaze e o poskytnutí služby vyjád ení jeho ošet ujícího léka e.
Úhrada obecn prosp šných služeb spole nosti je zajiš ována prioritn z dotací, grant
a dar . Správní rada je oprávn na rozhodnout, které ze služeb spole nosti budou poskytovány
za úplatu. P i svém rozhodování je povinna vzít v úvahu, v jakém rozsahu lze zajistit
poskytování konkrétní služby z dotací, grant a dar . Ceny se stanoví pro jednotlivé druhy
služeb do výše, kterou stanoví právní p edpis. Výše úhrady se stanoví tak, aby byly pokryty
náklady spojené s poskytováním t chto služeb.
Ú elem poskytování služeb není vytvá ení zisku.
Správní rada m že rozhodnout po p edchozím souhlasu zakladatel o zm n poskytovaných
služeb. O rozší ení okruhu poskytovaných služeb o nové služby rozhodne za p edpokladu, že
o poskytování takových služeb projeví ve ejnost zjevný zájem.
lánek IV
Správa a ízení spole nosti
1. Orgány spole nosti jsou:
a) správní rada,
b) editel.
lánek V
Správní rada
1. Správní rada je statutárním orgánem spole nosti.
2. Správní rada má t i (3) leny jmenované zakladateli.
3. Funk ní období lena správní rady je t íleté. len správní rady m že být jmenován do
funkce po dv funk ní období po sob následující. Neprovádí se každoro ní obm na
t etiny správní rady.
4. Základním úkolem správní rady je dohlížet na zachování ú elu, k n muž byla spole nost
z ízena.
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5.
6.

lenové správní rady nemají nárok na odm nu za výkon své funkce.
lenové správní rady ze svého st edu volí p edsedu. P edseda správní rady svolává a ídí
zasedání správní rady. P edseda m že pov it jiného lena správní rady, aby jej zastoupil
v ízení správní rady.
7. P edseda svolává správní radu nejmén dvakrát do roka po dohod s editelem
spole nosti.
8. Správní rada je usnášeníschopná a rozhodnutí p ijímá nadpolovi ní v tšinou svých len ,
nestanoví-li zakládací smlouva spole nosti jinak. P i hlasování mají lenové správní rady
rovná hlasovací práva. V p ípad rovnosti hlas rozhoduje hlas p edsedajícího.
9. Rozhodnutí správní rady nabývají platnosti podpisem zápisu nebo usnesení správní rady
jejím p edsedou nebo jím pov eným lenem. Pokud správní rada p ijímá rozhodnutí
mimo zasedání, iní tak písemn a takové rozhodnutí musí být opat eno podpisy všech
len správní rady.
10. Jménem spole nosti jedná navenek p edseda správní rady samostatn nebo dva lenové
správní rady spole n . Podpisování provádí tak, že podepisující p ipojí sv j podpis
k vytišt nému nebo napsanému názvu spole nosti.
lánek VI
editel
1.

editel je vedoucí pracovník spole nosti, odpov dný z výkonu své funkce správní rad ;
odpovídá za b žný chod spole nosti. K tomu je oprávn n vydat organiza ní a provozní
ád.
2. editel nem že být lenem správní rady, je však oprávn n ú astnit se jednání správní
rady, aniž by se podílel na jejich rozhodování.
3. editel p edkládá správní rad návrh rozpo tu, ro ní ú etní záv rku a výro ní zprávu.
4. editel m že jednat jménem spole nosti navenek na základ plné moci ud lené správní
radou.
lánek VII
Zakladatelé

1. Zakladatelé
a) jmenují a odvolávají leny správní rady spole nosti,
b) v p ípad zrušení spole nosti rozhodnutím správní rady, ud lují souhlas ke zrušení
spole nosti,
c) mohou rozhodnout o rozší ení správní rady,
d) ud lují souhlas ke zm nám služeb zajiš ovaných spole ností.
2. Zakladatelé jsou povinni odvolat lena správní rady, pokud tento len p estane spl ovat
podmínky pro lenství ve správní rad stanovené zákonem nebo opakovan nebo
závažným zp sobem porušuje zakládací smlouvu nebo statut spole nosti.
3. Zakladatelé nemají nárok na odm nu za výkon svých povinností.
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lánek VIII
Dopl kové innosti
1. Spole nost zajiš uje vedle základních služeb uvedených v l. II jako dopl kové innosti:
a) výrobu textilií, textilních výrobk , od v a od vních dopl k (10);
b) zpracování d eva,výrobu d ev ných,korkových,prout ných a slam ných výrobk (13);
c) výrobu stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobk (21);
d) velkoobchod a maloobchod (48);
e) reklamní innost, marketing, mediální zastoupení (66).
lánek IX
Výro ní zpráva
1. První výro ní zprávu o innosti a hospoda ení v souladu se zákonem zve ejní spole nost
nejpozd ji do 18 m síc od zápisu do rejst íku obecn prosp šných spole ností a poté
vždy do 30. ervna následujícího roku po hodnoceném kalendá ním roce.
2. Výro ní zpráva spole nosti bude ve ejnosti k disposici v sídle spole nosti.
lánek X
Zrušení spole nosti
1. Rozhodnutí správní rady o zrušení spole nosti vyžaduje jednomyslný souhlas všech len
správní rady a souhlas zakladatel v souladu se zákonem.
2. Následná rozhodnutí vyplývající z takové situace p ijímá správní rada prostou v tšinou,
v etn jmenování likvidátora.
3. Likvida ní z statek bude p eveden na jinou obecn prosp šnou spole nost podle
rozhodnutí správní rady.
lánek XI
Statut byl upraven a schválen
na šestém zasedání správní rady Domova Rá ek 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 zve ejn n ve sbírce listin M stského soudu v Praze na www.justice.cz
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USNESENÍ
z jedenáctého zasedání správní rady Domova Rá ek o.p.s.
dne 15. ervna 2009.
Správní rada se sešla v souladu se Zákonem .248/1995 Sb. a z izovací listinou na
svém letošním prvním zasedání (p i rehabilita ním pobytu), aby vyhodnotila pln ní úkol v
roce 2009 a posoudila stav realizace projekt . Správní rada p ijala toto usnesení
ad 1. Kontrola pln ní usnesení z desátého zasedání správní rady 27.12.2008
1.1. Správní rada konstatuje, že usnesení z minulého zasedání bylo spln no.
1.2. Správní rada bere na v domí, že akce projektu 2009 „Tvo ivost a inovace“ jsou zdárn
a v plánovaných termínech pln ny.
ad 2. Správní rada se seznámila s výrokem auditora a d kuje Ing. Andree Bendové a
Ilon Hruškové za vzornou práci.
2.1. Správní rada ukládá p edsedovi p edat Výro ní zprávu s výrokem auditora M stskému
soudu v Praze a zve ejnit ji na portále ve ejné správy R.
ad 3. Správní rada bere na v domí:
3.1. Informaci o novele Zákona o sociálních službách a ukládá p edsedovi po zve ejn ní ve
Sbírce zákon p ijmout pot ebné úpravy ve vnit ních p edpisech Domova Rá ek o.p.s.
3.2. Informaci o z izování datových schránek a ukládá p edsedovi u init pot ebné kroky.
3.3. Správní rada ukládá p edsedovi kontaktovat kulturní odbor St edo eského kraje a
urgovat peníze na p id lenou dotaci akce D*Rá ek 2009, která již prob hla.
ad 4. Správní rada ukládá svým len m, aby na p íštím (dvanáctém) zasedání vyjád ili
ochotu pracovat v dalším t íletém funk ním období, nebo aby v as nabídli svoji
rezignaci.
V Líchovech dne 15. ervna 2009
Mgr. Lenka Niezgodová

PhDr. Jarmila Divišová,Ph.D.

íslo jednací : 93/2009
JUDr. Josef J.Veselý

Na v domí: Ilona Hrušková
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Vyhodnocení poskytnutých sociálních služeb v roce 2009
(ve smyslu lánku II statutu Domova Rá ek o.p.s.)
a) denní stacioná s rehabilita ním a vzd lávacím programem pro osoby
s mentálním i t lesným handicapem, nebo s kombinovanými vadami:
23.01.2009 Návšt va výstavy ve Wintrov síni – Jiránek, Sdružení výtvarník .
23.02. 2009 Zpívání s MŠ v Lukách.
04.04.2009 Návšt va výstavy ve Wintrov síni.
06.04.2009 Zpívání MŠ v Lukách.
10.06. 2009 Návšt va výstavy v Rabasov galerii.
24.06.2009 Slavnostní ukon ení školního roku posezením u erného orla.
25.06.2009 Ukon ení školního roku s M stskou knihovnou v Letním kin
13.-31.07.2009 Vybudování keramické dílny a úpravy sociáln terapeutické dílny.
28.08.2009 Návšt va sportovního areálu Cafex, ú ast na turnaji petangue.
23.09.2009 Návšt va výstavy ve Wintrov síni.
21.10.2009 Bowlingový turnaj v Cafexu.
23.11.2009 Obludárium, návšt va divadla brat í Forman .
25.11.2009 Návšt va výstavy ve Wintrov síni.
03.12.2009 Koncert souboru Pale ek ( ertovské dovád ní).
04.12.2009 Mikuláš na radnici (nadílka od M Ú Rakovník).
15.12.2009 Zpívání s MŠ V Lukách.
19.12.2009 Vánoce Rá k .

b) chrán né bydlení s áste nou asisten ní službou a odleh ovací službou
05. 01. – 06.03.2009 Vladan Šimon, odleh ovací služba.
08.03.- 15.03.2009 Jan Majba, odleh ovací služba.
10.-11.04 2009 Vladan Šimon, odleh ovací služba.
16.-18.09 2009 Vladan Šimon, odleh ovací služba.
27.-28.09. 2009 Jan Majba, odleh ovací služba.
09.-10.10.2009 Vladan Šimon – odleh ovací služba.
13.-16.11. 2009 Jan Majba – odleh ovací služba.
02.-04.12.2009 Vladan Šimon, odleh ovací služba.
01.01- 31.12.2009 Monika Hnízdilová celoro n odleh ovací služba Po až Pá.

c) služby sociáln terapeutické dílny (mimo pravidelnou denní innost)
27.02.2009 Malování emotivních obraz se Št pánkou Rácovou.
03.-11.04.2009 Prezentace velikono ních výrobk v Kn ževsi.
01.04.2009 Prezentace výrobk na Krajském ú adu St edo eského kraji.
08.04.2009 Prezentace výrobk v Telefonice O2.
25.06.2009 Prezentace výrobk v obci istá.
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22.08.2009 Pomoc p i benefi ní akci „Povodn 2009“.
12.10.2009 Malování emotivních obraz se Št pánkou Rácovou.
16.-30.11.2009 Prezentace výrobk v obci Ho esedly.
26.11.-31.12.2009 Prezentace výrobk v Lišanech.
30.11.- 07.12.2009 Výstava emotivních obraz v ZUŠ v Rakovníku, Na Zátiší.
02.12.2009 Prezentace výrobk na Krajském ú adu St edo eského kraje.
09.12.2009 Prezentace výrobk v Telefonice O2 v Praze.
14.-18.12.2009 Prezentace výrobk v Kn ževsi.
17.12.2009 Váno ní výstava výrobk „Pohoda V Brance“.
19.12.2009 Váno ní prezentace výrobk v Lubné.

d) sociální rehabilitace, rehabilita ní pobyty, sportovní akce
Cvi ení v Profifitness Milenium ve dnech:
22.01., 18.02., 24.02., 17.03.,31.03.,11.11.,23.11.
Rehabilitace v infrasaun , solné jeskyni a masáže ve dnech:
15.01., 21.01., 29.01., 04.02.,10.02.,11.02., 17.02., 18.02.,06.03.,
25.03., 26.03., 31.03.,02.04., 29.05.,11.06.,25.09.,30.09.,07.10.,
20.10., 23.10.,26.10.,30.10.,03.11.,09.11.,13.11.,01.12.
Relaxace tibetskými miskami ve dnech: 20.05., 24.06.,14.10.,
14.03.2009 Bazén Slaný, akce se SZP istá.
01.05.2009 Vodácká akce „Májové odemykání Vltavy – Májová štvanice“.
22.05. – 24.05.2009 II. ro ník turnaje v paint ballu v Chot šicích „Bogan v pohár“
15.06. - 20.06.2009 Rehabilita ní pobyt OKOUN na Slapské p ehrad .
18.06.2009 Olympiáda PROBO OPEN HANDICAP IX. ro ník.
23.06.2009 Spolupráce s Masarykovou obchodní akademií v Rakovníku, návšt va školy.
11.09. - 20.09.2009 Relaxa ní pobyt v Itálii.

e) kulturní a spole enské akce pro osoby s mentálním i t lesným handicapem
nebo s kombinovanými vadami a jejich sourozence, rodi e i asistenty
06.01.2009 T i králové, návšt va skupiny Hradní Duo v Rá ku
Spolupráce s TyfloCentrem v Rakovníku:
20.01. 2009 Exkurze v Tylov divadle.
14.04. 2009 Filmové p edstavení Vratné lahve (pro nevidomé).
04.03.2009 Olivia cup – minigolfový turnaj.
19.03.2009 Návšt va Tylova divadla, p edstavení „Mlhavé vyhlídky“.
27.03.2009 „Sportovec roku“, akce týdeníku RAPORT, p edávání cen (malovaná tri ka).
03.04.2009 „Noc s Andersenem“ - akce s M stskou knihovnou Rakovník.
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22.04.2009 Koncert TV Nova v Praze „ Chceme žít s vámi“.
28.04.2009 D*Rá ek. VIII. Kulturní p ehlídka domov , ústav a škol.
14.05.2009 Noti ka, ú ast na p vecké sout ži v Jesenici.
25.05.2009 Malý princ – divadelní p edstavení žák 3.ZŠ Rakovník.
30.05.2009 Slavnostní otev ení obchodu Tesco, p edání šeku Domovu Rá ek.
02.06.2009 Sportovní dopoledne se Speciální školou na Tyršov koupališti.
04.06.2009 Návšt va ÚSP Liblín, sout žní odpoledne.
07.10.2009 Vernisáž malovaných židlí – ú ast na akci M stské knihovny.
18.11.2009 Módní p ehlídka salónu Beauty, p edání výt žku Domovu Rá ek
22.11.2009 Charitativní aukce – dražba malovaných židlí ve prosp ch Domova Rá ek
11.12. - 12.12.2009 Adventní bazárek s výt žkem pro Domov Rá ek.

f) pomoc uživatel m služeb a jejich rodi

m v tíživé situaci

16.03.2009 Renata Palkosková - šet ení ke zvýšení p ísp vku na pé i u M Ú Rakovník.
23.03.2009 Ilona Hv zdová, vy ízení výroby ortopedických bot, Kladno.
09.06.2009 Renata Palkosková – jednání s Dr. Chorvátovou (zp sobilost k právním úkon m).
erven – zá í 2009 Renáta Palkosková - vy izování pojistné události.

g) sociální poradenství, v p ípad pot eby p ímé zastupování uživatel služeb
a pr vodcovská služba
13.02.2009 Konzultace se studentem – Lukáš Kurc.
16.02.2009 Konzultace s praktikantkou paní Pavlí kovou.
25.02.2009 Doprovod k zubnímu léka i Petr Honsa.
27.02.2009 Návšt va sdružení Kamarád ze Žatce.
14.04.2009 Konzultace se studentkou Magdou Šnóblovou.
18.05.2009 Konzultace se studentkou sle nou Tichou.
01.06.2009 Konzultace se studentkou sle nou Petrbokovou.
19.10.2009 Doprovod Jana Litavce k o nímu léka i.
19.11.2009 Konzultace se studentkou Alenou Hrdli kovou.
27.11.2009 Konzultace se studentem Pavlem Benešem.
01.12.2009 Konzultace se studentkou Lucií Štrbovou.
14.12.2009 Konzultace se studentkou Denisou Nejmanovou.
Zá í-prosinec 2009 sociální poradenství (paní Klucová, Palkosková, Litavcová, Turková)
Pravideln 1x za m síc doprovod na pedikúru (Jan Majba, Pavel Pospíšil, Jan Machek).

h) osv tová, vzd lávací a publika ní innost v oblasti sociální a zdravotnické
19.06.2009 Zasedání správní rady Domova Rá ek o.p.s., vydání výro ní zprávy za rok 2008.
03.06.2009 Ú ast na výro ní sch zi SPMP.
07.07.2009 Supervize s PhDr. Jarmilou Divišovou, Ph.D.
31.12.2009 Zasedání správní rady Domova Rá ek o.p.s.
1x za dva m síce Ú ast na sch zi Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
Výro ní zprávu schválila správní rada 28.02.2010 Auditorský výrok byl vyjád en dne 19.03.2010
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Vyhodnocení n kterých akcí 2009
uvedených v kalendá ním p ehledu poskytnutých sociálních služeb
(fotodokumentaci a video naleznete na www.DomovRacek.cz)
„D*Rá ek 2009“
Osmá kulturní p ehlídka domov , ústav a škol, kterou uspo ádal Domov Rá ek
v Rakovníku 28.dubna 2009.
Skv lá a p átelská atmosféra, bou livé vzájemné povzbuzování a hlavn
všudyp ítomná radost. Taková kulisa byla k vid ní p i kulturní p ehlídce D*Rá ek,
která uskute nila v Kulturním centru v Rakovníku.
Pozvání na akci p ijalo 300 ú astník z Rakovnicka, ale také d ti, mládež a
dosp lí ze St edo eského kraje. P ehlídky se letos zú astnilo 15 soubor a p edvedlo
celkem 20 vystoupení. Na D*Rá ku nechyb la Základní škola praktická z Jesenice,
která p edvedla hned dv vystoupení. Poprvé se p edstavil p vecký soubor Sluní ko
s lidovými písn mi a v pr b hu p ehlídky nás ješt p kn rozpohybovala tane ní
skupina z Jesenice p i vystoupení Hip hop. Na p ehlídce dále vystoupila Základní
škola speciální z Rakovníka hned s n kolika vystoupeními. Své tane ní um ní
p edvedly d ti ve vystoupení Star dance, aneb když školáci tan í", dále jsme se
podívali jak se tan í „Free dance“a krásnou te kou za jejich vystoupeními ud lala Jana
Pichrtová s p ednesem básn „R žový monolog“. Domov Krajánek v Jesenicích nám
p edvedl romantický tanec „Láska umí víc“, pravou "Liblínskou coutry show" nám
p edvedli kluci a holky z Ústavu sociální pé e z Liblína, po country tancích p ib hli
zazpívat „Kovbojové“ z Domova Domino v Zavidov a krásné p edstavení „ Jaro na
vsi“ si p ipravil nová ek p ehlídky Spole enství Dobromysl. Z Praktické školy
z Prahy 2 nám p ivezli hned dv vystoupení, a to krásný "Cikánský tanec" a malou
„Skladbi ku“ na orffovy nástroje Zalévané pohádky, aneb jak Ondra ke št stí p išel
nám p edvedli dosp lí ze Speciálního domova mládeže z Prahy Sedlce. Z nejv tší
dálky dorazili kamarádi ze Speciálního domova mládeže v Chot šicích a z Handicap
centra Srdce z Pod brad s vystoupením „Možná p ijde i kouzelník P ehlídky se
v rámci integrace zú astnila d v ata z Profifitness Millenia z Rakovníka, tane níci ze
souboru Lentilky s vystoupením "Slepá bába“, d v ata z tane ní skupiny Klobou ek
nám zatan ila „Candy man“ a p vecký soubor Pavou ek z Rakovníka p iplul s lodí a
pirátskými písn mi. Samoz ejm nechyb l ani hostitelský tým Domov Rá ek
v Rakovníku s vystoupením „Láska je láska“.
Kulturní p ehlídka má vždy veliký ohlas, a nejinak tomu bylo i letos.
Mediálními partnery byli: Rakovnický deník a týdeník RAPORT P ehlídku finan n
podpo il St edo eský kraj- fond kultury a Ministerstvo kultury. Kulturní p ehlídka
podporuje p irozenou integraci handicapovaných do spole nosti, ukazuje um ní,
nadání i nadšení handicapovaných osob. D*Rá ek dokonale prolíná sv t zdravých a
handicapovaných.
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„Májová štvanice“
na Slapech místo „Májové Štvanice“ v Praze.
Prvního máje 2009 zaburácelo sedmdesát sedm vodák na slavnostním nástupu
své „Aóóój“ a ozv na skal z druhé strany Slapské p ehrady jim pozdrav vrátila. Pod
státní vlajkou a vlajkami vodáckých oddíl Rá k z Rakovníka, Sume k z Pod brad
a Chot šic, Krokodýlk z Brna, Bocman a Hastrmánk z Prahy, tak za ala „Májová
štvanice“, jak jsme pojmenovali letošní odemykání Vltavy.
Na vysv tlenou: slavnostní zahájení vodácké sezóny nazvané „odemykání vod“
uskute ujeme zpravidla 1. kv tna spolu s dalšími humanitárními organizacemi. Letos
m lo být v Praze na ostrov Štvanice. Pro akci se toto místo ukázalo jako organiza n
složité a tak jsme p ijali nabídku Ivetky Peškové, p edsedkyn ob anského sdružení
PROSAZ a naší kamarádky, abychom využili jejich rehabilita ní za ízení v Líchovech.
Dob e jsme ud lali, bylo nám vytvo eno p íjemné zázemí.
Když p estaly sy et pumpy, kterými vodáci nahustili všech deset raft , tak velkým
klí em odemkli eku a spustili je na vodu. Po nalod ní se vydali nap í p ehradou ke
krásným skalám, aby tak kolem skalního ostr vku uspo ádali „štvanici“ a obepluli jej
n kolikrát dokola. Zbytek dne pak všichni strávili pádlováním na klidné hladin
Vltavy, prohlédli si oba b ehy a t šili se, že v t chto místech bude uspo ádán za m síc
náš devatenáctý rehabilita ní vodácký tábor.
Nikdo nespadl do vody, po así bylo skv lé, jídlo dobré, pivo a limo laciné,
d v ata doslala májové pusy … co více si mohli všichni p át. A tak se odpoledne
lou ili s v domím krásn prožitého prvomájového dne.
Komu pod kovat:
p edevším AlBertovi, p edsedovi správní rady, Ilonce Hruškové, editelce
Domova Rá ek o.p.s. za p ípravu a pomoc p i organizaci akce a dále všem vedoucím
oddíl :
• z Brna Petru Ku erovi (místop edsedovi SPMP) a Libuši Vojtkové (pracovnici
za ízení EFFETA Oblastní Charity Brno),
• z Pod brad Marku Šmídovi z Handicap centra Srdce,
• z Prahy Sedlce Mgr.Ivance Ambrosové ( editelce SDM SPMP)
a všem asistent m a asistentkám, které zde není možno ani vyjmenovat, za to, že
ve vlastním volnu, na vlastní náklady a bez nároku na odm nu umožnili lidem
s handicapem prožít krásný den.
Celkové náklady na akci inily 26.140,- K a uhradili si je ú astníci sami.
Pod kování pat í St edo eskému kraji za finan ní p ísp vek na dopravu autobusem.
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N kolik v t na záv r
Byl to zase jeden krásný „letní“ 1.máj 2009. Pán B h nás má po ád rád. Pro ?
Protože pro nás na tento den vždy p ipraví takové po así, že nám všichni závidí. M že
koncem dubna t eba sn žit, ale když odemykáme je vždy letní den. A že už jsme t ch
májových odemykání uspo ádali šest:
1.kv
1.kv
1.kv
1.kv
1.kv
1.kv

tna 2001 Májový sjezd Vltavy a ertovky pod pražskými mosty.
tna 2003 Májové odemykání Vltavy a Otavy pod Zvíkovem a išt ní b eh .
tna 2005 Májové vplutí do Prahy a odemykání Berounky u Zbraslavi.
tna 2006 Májové odemykání Vltavy a Sázavy se sv.Kiliánem.
tna 2007 Májové odemykání Sázavy (místo Jizery, kde bylo vody tak pro necky).
tna 2009 Májové odemykání Vltavy na Slapech (místo ostrova Štvanice v Praze).

Abychom byli up ímní, tak zase na Svatováclavské zamykání vod nám sv. Petr
na oplátku vždy p ipravil chladno a déš . Bylo jich také požehnan :
28.zá
28.zá
28.zá
28.zá

í 2004 zamykání vod na rybníku „Papež“ a 1.plavba Kryštofa Kolumba;
í 2005 zamykání vod na rybníku „Ka ez“ a 2.plavba Kryštofa Kolumba;
í 2006 zamykání Vltavy pod Vyšehradem a 3.plavba Kryštofa Kolumba;
í 2007 zamykání Vltavy a 4. plavba Kryštofa Kolumba no ní Prahou.

***
Rehabilita ní pobyt v Líchovech
15.6. až 20.6.2009
„M žu se vás na n co zeptat?
Nosí permoní ci slipy, kalhotky nebo chodí na ostro?“
Starému horníkovi, který nás v p íbramském Hornickém muzeu provád l
podzemní Prokopskou štolou „spadla elist“. Náš Machík byl prvním návšt vníkem,
který m l takový dotaz. A sádrový permoní ek v kout štoly se jenom uchechtával.
Legra ních p íhod se však na našem vodáckém tábo e v Líchovech zažilo nespo et.
Ano, byl to už 19. tábor, tentokrát nazvaný slapský
„OKOUN“
a konal se v krásném prost edí rehabilita ního za ízení PROSAZ o.s. na Slapech.
Dodejme, že za krásného po así, a koliv týden p edem a týden potom bylo chladno a
deštivo. Jak íkáme „Pán B h nás má po ád rád“. Obdobn hezky totiž bylo i na
1.máje, kdy jsme v tomto za ízení odemykali eku.
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Týden, který utekl jako voda, byl nabyt nejen náro ným programem, ale i
odpo inkem a relaxací. To neplatilo pro oddílové vedoucí, které byly šestnáct hodin
denn na nohou a pe ovaly o své sv ence skute n nadstandardn . K dobré pohod
p isp la i výborná kuchyn a po t i ve ery i p ídavek v podob opékaných vu tík a
slaniny na ohni. N kte í jedlíci (a to nejen naši dva d dci Majbík a Vladan) se vždy
„nabouchali“ jak tuleni p ed zimou. Vydatn jim k tomu pomáhalo St íbro, jak jsme
p ejmenovali naši asistentku Janu St íbrskou, která nikoho nenechala hladem ani
v noci. Ranní rozcvi ky a brouzdání naboso v rose i plavání v bazénu pak nabrané
kalorie trochu redukovaly; ale ne moc.
Jist nejkrásn jší zážitky byly s pádlem na vod . P ekrásné skály na druhém
b ehu p ehrady lákaly k prozkoumání. Obepluli jsme skalnatý ostr vek, našli
p ekrásnou pr rvu se skalní jeskyní, kde byl možná kdysi poklad a pak nechali soulodí
ty raft unášet v trem a proudem. Napínavý okamžik nastal, když cht l AlBert
nafotit a nafilmovat rafty ze skály. Vystoupit a vylézt na kluzkou skálu byla pro n j
šichta, ale dostat ho zp t do lunu? Z toho m la Ilonka málem infarkt. Pravda, snímky
jsou ale úžasné.
Vzhledem k tomu, že se Domov Rá ek o.p.s. p ihlásil k Evropskému roku
„Tvo ivosti a inovace 2009“ s celoro ním projektem se stejným názvem, byly do
táborového programu zahrnuty i dv exkurze do technických za ízení. O Hornickém
muzeu již padla zmínka. Byl to úžasný zážitek procházet štolami, projet se d lním
vlá kem, nebo sjet po zadku na d ev né skluzavce do dolu a prohlédnout si d myslná
technická za ízení na povrchu i pod ním. Obdivovali jsme i t žkou práci horník .
Druhým místem vybraném pro exkurzi byla Št chovická p ehrada a její elektrárna.
Nebylo to poprvé, kdy jsme žasli nad tvo ivostí eských inženýr a d lník a
nostalgicky hled li na kdysi známé zna ky jako KD. K p ekvapení našich pr vodc
to byla již t etí elektrárna (po Lipn a Orlíku), kterou jsme si uvnit prohlédli. Pak
jsme se vyfotografovali s ízkem v ruce u Kaplanovy turbíny, jako kdysi na Lipn u
turbíny Francoisovy a výlet do Št chovic jsme korunovali hodinovou projíž kou
motorovou lodí od hráze Slapské p ehrady až k Živohoštskému mostu.
V táborových p íru kách se praví, že t etí den pobytu bývá kritický. Tak byl
uprost ed týdne do programu za azen odpo inek. Využili jsme místních rehabilita ních
ví ivek pro relaxaci, kterou si vzala na starost Markétka, Ilonka zase v t locvi n
cinkala tibetskými miskami a Lenka Jah dka otev ela kosmetický salon. Kdo zrovna
nic nem l na práci, tak se opaloval i plaval v bazénku. Žádná krize nep išla.
Tradici jsme neporušili ani v po ádání olympiády PROBO OPEN HANDICAP.
Byl to již devátý ro ník a jak potvrdil náš sponzor Ing. Procházka, byl to ro ník
p edposlední, tak jako byl p edposlední devátý tenisový turnaj PROBO CUP, který
probíhá vždy p ed naší olympiádou. Disciplíny jako skok do dálky a hod koulí z staly,
pouze b h nebyl na 60 metr , ale byl to „b h do vrchu“ a dal všem p kn zabrat.
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Odm ny, které pak p edal sponzor, však stály za to. Olympiády se op t zú astnili naši
kamarádi z Pod brad, kam jezdíme st ílet na jejich paintballovém „Boganov poháru“.
Den byl zakon en u ve erního ohn , o který pe oval Pavlík, s kytarami Míši Šmída a
Jóžina Jiráska, bongy Majbíka a bubínkem Kuby a zp vem.
Když jsme u názvu PROBO dodejme, že spole nost PROBO BUS a.s. nám za
smluvní sponzorskou cenu ponechala na tábo e jejich nejnov jší autobus s „naším“
Zde kem Do ekalem, který byl op t nejen dobrým idi em, ale i pomocníkem a
kamarádem.
Jist nemusíme již po devatenácté opakovat, že všichni vedoucí a asistentky
odvedli bezvadnou a náro nou práci bez nároku na odm nu. Všechny je pak „ur it
pot šilo“, když rodi e zavolali, jak se d ti mají, Ilonka p j ila mobil a ony do telefonu
ekly ne to, co hezkého prožily, ale n jaký horror nap íklad: „já jsem utekla Ilonce
Hruškové do lesa“ nebo „já tady piju pivo a v era byla búrka“ a do t etice „mn
natekla voda do t ch vodot sných hodinek, co mi dal d da k Vánoc m, ale AlBert
íkal, že to p jde dát na rekreaci“. Proto jsme všichni po poslední ve e i posed li
chvíli v jídeln u zmrzliny a zopakovali si, den po dni, co jsme krásného prožili.
Ostatn stovky fotografií a n kolik hodin videozáznamu jsou toho d kazem.
Uve ejníme je na webu.
Pod kování za náro nou práci si zaslouží:
• Ilonka Hrušková, editelka Domova Rá ek o.p.s.,
• JUDr. Josef J.Veselý, p edseda správní rady Domova Rá ek o.p.s.,
• Mgr. Lenka Niezgodová, lenka správní rady Domova Rá ek o.p.s.,
• Jani ka St íbrská, pracovnice v sociálních službách Domova Rá ek o.p.s.
• Bc. Markétka Ková ová, pracovnice v soc. službách Domova Rá ek o.p.s.
• Lukáš Hruška, student, technický instruktor.
Za finan ní podporu d kujeme:
• Ing. Zde ku Procházkovi (daroval 100.000,- K a v cné ceny),
• St edo eskému kraji (za dotaci 30.000,- K ),
• Spole nosti PROBO BUS a.s. (za sponzorskou cenu p epravy),
• Vlasti ce Kudrnové (darovala 10.000,- K ),
• Jóžinov spole nosti JRSK s.r.o. (za v cný dar).
D kujeme též Ivet Peškové, editelce sdružení PROSAZ o.s. a lence správní rady
HANDICAP LYCEA Praha o.s. a všem jejím zam stnanc m za ochotu a vytvo ení
p íjemného prost edí.

***
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„Bogan v pohár“
II. ro ník turnaje v paintballu
(výpis z tiskové zprávy, kterou i s fotogalerií naleznete na www.sdmchotesice.cz)
Op t po roce 22. až 24. kv tna 2009 se v za ízení Speciálního domova mládeže
Chot šice uskute nil již druhý ro ník celorepublikového turnaje lidí s mentálním
postižením v paintballu s názvem Bogan v pohár 2009. Akce se zú astnilo sedm
tým , každý se skládal ze t í st elc a jednoho trenéra:
Kladiva z Chot šic – trenérka Ev a, Kobry z Chot šic – trenérka Lucka, Tyg i
z Chot šic – trenérka Míša, Žraloci z Pod brad – trenérka Pé a, Veteráni z Brandýsa
nad Labem – trenérka Martina, Škorpióni z Rakovníka – trenérka Markétka,
Pouštní orli z Rakovníka – vít zná trenérka Petra.
Po páte ním p íjezdu, tradi ní bou ce na úvod a ubytování všech ú astník
následoval slavnostní nástup za zvuku státní hymny a vzty ení vlajky. Po proškolení
všech bojovník v bezpe né obsluze výstroje a výzbroje, následovala malá praktická
ukázka ve st elecké zdatnosti. Sobotní ráno bylo plné turnajového o ekávání. Samotný
turnaj se pak konal na polovin fotbalového h išt , jež bylo pro bezpe nost divák
obehnáno bezpe nostní sítí. V prostoru h išt bylo rozmíst no devatenáct
nafukovacích p ekážek a uprost ed vlajka. Úkolem hrá bylo získat vlajku a nenechat
se u toho zasáhnout gelovou kuli kou vyst elenou nep ítelem. Na regulérnost celého
klání op t dohlíželo a patronaci nad turnajem p evzalo ob anské sdružení Military
Game. Na rozdíl od prvního ro níku, zde byla drobná úprava a to, že trené i
nedoprovázeli své bojovníky p ímo po herním prostoru, ale byli vykázáni za
bezpe nostní sít, tudíž celá taktika hry spo ívala na samostatnosti klient . Celkem
prob hlo 21 vzájemných zápas v délce jednoho zápasu okolo t í minut. O zkvalitn ní
družstev sv d í i samotná bodová tabulka. O n která umíst ní se d lilo více tým a
výherce nebyl p ekvapiv tým domácích Chot šických, jenž má k dispozici
kvalitního trenéra, ale p ekvapiv tým z Rá ku, který Chot šickým vyfoukl první
místo a oplatil jim tak porážku z lo ského roku.

***
Pobyt u mo e v Itálii (zá í 2009)
Ve dnech 11. až 20. zá í 2009 se vypravila patnácti lenná skupinka Rá k do
slunné Itálie. Bydleli jsme v bungalovech v Camping Florenz u m ste ka Lido degli
Scacchi v oblati Ravenna. Podávali jsme pravidelné každodenní informace o tom, jak
se máme, naší paní editelce Ilonce a ta posílala zprávy dál, našim rodi m a
kamarád m.
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V pátek 11. zá í ve er nás vyzvedl autobus v Rakovníku a my jeli do Prahy pro
kamarády z SDM Praha-Sedlec, na jejichž pozvání jsme jeli (za to jim ješt jednou
moc d kujeme!) .Cesta byla dlouhá, ale ráno jsme byli v po ádku na míst , trochu se
posilnili, našli plavky a vyrazili do vln, které ten den byly opravdu velké, protože
se nám blížila zm na po así. Odpoledne jsme se ubytovali, vybalili a pak šli poprvé do
krásné restaurace, kde se o nás celý pobyt starali a vždy na nás ekala italská kuchyn
o n kolika chodech.
Druhý den ráno po snídani jsme se šli podívat do krásného m ste ka Lido degli
Scacchi, pak si uva ili ob d z vlastních zásob, které jsme si s sebou vezli a celé
odpoledne se pak v novali slun ní a koupání. Ve er nás kamarádi ze Sedlce pozvali na
seznamovací diskotéku, kde jsme se p kn vy ádili.
V pond lí nás zasáhl celodenní déš , proto jsme se vyzbrojili dekami a aji a
celý den si hráli, povídali…prost odpo ívali. Ve er za námi dorazil nazpátek náš pan
idi a ekl nám, že v Rakousku sn ží…, takže jsme mohli být rádi za déš . Další dva
dny bylo stále chladno a chvílemi pršelo, ale m li jsme naplánované výlety, tak nám to
tolik nevadilo. Byli jsme v parku „Italia in miniatura“, který je kousek od m sta
Rimini a p ímo v Rimini v Delfináriu. Jedním z nejkrásn jších zážitk se pro nás stal
celodenní výlet do San Marina.
Další den, to už byl tvrtek, nás nadchlo m ste ko Comacchio. Odpoledne jsme
m li št stí na po así a mohli kone n op t na pláž a do vody. A celý pátek jsme si
užívali krásného po así – jak jinak, než ve vod
Balení jsme rychle zvládli a po
ve e i jsme ješt chvíli grilovali a spole n se Sedleckými si užili rozlu kovou
diskotéku. Sobotní dopoledne pat ilo lou ení s mo em, kdy za všechny bych cht la
použít krásná slova Šárky Humlové: “Ahoj mo e. My se s tebou lou íme. Bylo nám
s tebou krásn . M j se tady hezky a snad se ješt n kdy uvidíme!“. Pak jsme se
pomalu po pob eží blížili k rakouským hranicím, abychom brzy ráno mohli vzbudit
rodi e v tou: „P ije te si pro nás, jsme doma!“
P ivezli jsme si spoustu krásných a veselých zážitk , všechno jsme poctiv
dokumentovali a na Itálii budeme ješt dlouho vzpomínat.
***
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Domov Rá ek o.p.s. p ipravil pro rok 2010, na podporu kampan „Evropského
roku boje proti chudob a sociálnímu vylou ení“, kterou vyhlásila Evropská komise,
sv j celoro ní projekt:

„Rok rovnováhy 2010“

Cílem projektu je zkvalit ovat, ale dále již nerozši ovat poskytované sociální
služby, registrované na St edo eském kraji tzn. denní stacioná , sociáln terapeutickou
dílnu, chrán né bydlení a odleh ovací službu v rovnováze s finan ními, personálními,
asovými a prostorovými kapacitami, které bude mít k disposici.
Znamená to mimo jiné i úpravy sou asných standard kvality podle novely
Zákona o sociálních službách a provád cí vyhlášky, zkvalitn ní dalšího odborného
vzd lávání pracovník poskytujících sociální služby i revizi p ísp vk uživatel
služeb v souladu se zákonem. V p ípad p ijetí novely zákona o obecn prosp šných
spole nostech pak i úpravy statutu. Všechny úpravy však budou realizovány s cílem,
aby jméno Domova Rá ek o.p.s. nadále znamenalo špi kovou kvalitu služeb
poskytovaných v rovnováze mezi právy a povinnostmi uživatel a poskytovatele.
Kalendá ní p ehled hlavních akcí v roce 2010
15.04.2010 IX. ro ník festivalu St edo eského kraje D*Rá ek. (Rakovník).
01.05.2010 VI. bienále Videofestivalu® "S vámi nás baví sv t" (Pod brady).
21.05. až 23.05.2010 Ú ast na III. ro níku Boganova poháru v paintballu (Chot šice).
14.06. až 19.06 2010 XX. Rehabilita ní pobyt „Orlík“ a X. Olympiáda (Trhovky).
04.11. až 05.12.2010 Výstava prací Domova Rá ek v Museu TGM „Podzimní emoce“
Pr b žn návšt vy koncert a divadel v Praze a Rakovníku. V rámci celoro ního
projektu však nebude zapomínáno na již osv d ené postupy a akce, jakými jsou
nap íklad krátké rehabilita ní pobyty, zahradní golf, plavání, cyklistika, solná jeskyn ,
infrasauna, bowling apod.
Organiza ní plán v roce 2010
Zasedání Správní rady Domova Rá ek o.p.s. (duben a prosinec 2010).
Zasedání Valné hromady HANDICAP LYCEA Praha o.s. ( erven 2010).
Zasedání Valné hromady eské rady humanitárních organizací (kv ten 2010).
Spolupráce se Spole ností pro podporu lidí s mentálním postižením v R, o.s.
Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, zejména v Pod bradech a Sedlci.
Edi ní plán
Vydání Výro ní zprávy za rok 2009 a Informa ního letá ku pro rok 2010.
P ísp vky do odborných asopis (M žeš, PLUS 21, Vozí ká aj.).
Úprava vlastních webových stránek a informací na portálu Ve ejné správy R.
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Finan ní rozvaha realizace projektu sociálních služeb v roce 2010
Nákladová
položka
1.Provozní náklady
1.1. Materiálové náklady
• potraviny
• kancelá ské pot eby
• vybavení DDHM1
do 40 000,00 K
•
v cné odm ny (kult.)
• pom cky
•

•
•
•

pohonné hmoty

prout ný materiál
keramický materiál
tkaniny

1.2. Nemateriálové náklady
1.2.1. energie
• elekt ina
• plyn
• vodné a sto né
1.2.2. opravy a udržování
• budov
•

opravy a údržba auta

1.2.3. cestovní náhrady
1.2.4. ostatní služby
• telefony
• poštovné
• ostatní spoje
• nájemné
• právní a
ekonomické služby
• školení a kurzy
• poplatky banky,aud.
• doprava na akce
1.3. Jiné provozní náklady,odpisy

2. Osobní náklady

2.1. Mzdové náklady
• hrubé mzdy
2.2. Odvody na sociální
a zdravotní pojišt ní
2.3. DPP

Celkové náklady na
realizaci služby 2010
Úhrnem

Denní
stacioná

903 699
245 000
70 000
40 000
50 000

Odleh ovací
služba

39 000
0
0
0
0

Soc. terapeut.
dílna

155 000
65 000
0
5 000
15 000

Chrán ný
byt

175 000
20 000
0
0
20 000

20 000
20 000
35 000
0
5 000
5 000

0
0
0
0
0
0

0
0
5 000
10 000
10 000
10 000

0
0
0
0
0
0

598 999
210 000
80 000
100 000
30 000
80 000
50 000
30 000
5 000
303 999
70 000
10 000
10 000
1

39 000
20 000
6 000
10 000
4 000
0
0
0
0
19 000
2 000
0
0
7 000

90 000
30 000
12 000
16 000
2 000
0
0
0
0
60 000
21 000
1 000
0
0

155 000
92 000
25 000
42 000
25 000
20 000
20 000
0
0
43 000
12 000
1 000
0
20 000

80 000
40 000
23 998
70 000
59 700
1 107 590
1 107 590
826 560

10 000
0
0
0
0
49 044
49 044
36 600

30 000
5 000
0
3 000
0
574 131
565 131
421 740

10 000
0
0
0
0
49 044
49 044
36 600

281 030
0

12 444
0

143 392
9 000

12 444
0

88 044
3 052 508

729 131

224 044

2 011 289
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Zpráva o hospoda ení za rok 2009
P íjmy za rok 2009 inily celkem
Výdaje za rok 2009 inily celkem
Výsledek hospoda ení za rok 2009 celkem
Hlavní
p íjmy
výdaje
ztráta

innost:
K 3 242 911,19
K 3 294 659,66
K - 51 748,47

P íjmy:
P íjmy organizace z hlavní

K
K
K

zisk

Vedlejší
p íjmy
K
výdaje
K
zisk
K

3 327 966,19
3 325 137,55
2 828,64
innost:
85 055,00
30 477,89
54 577,11

innosti celkem

K

3 242 911,19

celkem
M Ú Rakovník
Ministerstva práce a soc. v cí
Ú adu práce
St edo eského kraje odbor sportu
St edo eského kraje odbor kultury
Ministerstva kultury
St edo eského kraje humanitární fond

K
K
K
K
K
K
K
K

1 850
100
1 215
349
30
25
10
120

668,00
000,00
800,00
868,00
000,00
000,00
000,00
000,00

Jiné ostatní výnosy
K 1 168
Úroky z ú tu
K
Zú tování fond
K
223
-pro financování provozu Domova Rá ek o.p.s. byly z Rezervního
uvoln ny prost edky získané jako dary (K 223 000,00)

734,98
508,21
000,00
fondu

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

Z statek Rezervního fondu iní k 31.12.2009 K
zdrojem financování pro další ú etní období.
Výdaje:
Výdaje organizace na hlavní
Spot eba materiálu
Spot eba energie
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné pojišt ní
Ostatní náklady

innost

541 957,75 a z stává

inily celkem

K
K
K
K
K
K
K

3 294
493
138
914
1 241
388
117

659,66
370,60
957,55
849,66
414,00
934,00
133,85

K 31.12.2009 byla provedena fyzická inventura hmotného i finan ního
majetku spole nosti, ve všech položkách se fyzický stav rovnal stavu
ú etnímu.

Sestavila k 31.12.2009
Ing. Andrea Bendová
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VÝPIS
VÝROK

AUDITORA

Zpráva k ú etní záv rce sestavené podle eských ú etních p edpis
k 31.12.2009
Zpráva o ú etní záv rce
Ov ili jsme p iloženou ú etní záv rku obecn prosp šné spole nosti Domov Rá ek o.p.s., tj.
rozvahu k 31.12.2009, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 a p ílohu
této ú etní záv rky, v etn popisu použitých významných ú etních metod.
Odpov dnost auditora
Naší úlohou je vydat na základ provedeného auditu výrok k této ú etní záv rce. Audit jsme
provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a
eské republiky. V souladu s t mito
souvisejícími aplika ními doložkami Komory auditor
p edpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom
získali p im enou jistotu, že ú etní záv rka neobsahuje významné nesprávnosti. Domníváme
se, že získané d kazní informace tvo í dostate ný a vhodný základ pro vyjád ení našeho
výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru ú etní záv rka podává v rný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finan ní
situace obecn prosp šné spole nosti Domov Rá ek o.p.s. k 31.12.2009 a náklad , výnos a
výsledku jejího hospoda ení za rok 2009 v souladu s eskými ú etními p edpisy - výrok zní
BEZ VÝHRAD
Ov ení výro ní zprávy
Ov ili jsme též soulad výro ní zprávy s výše uvedenou ú etní záv rkou. Jsme p esv d eni,
že provedené ov ení poskytuje p im ený podklad pro vyjád ení výroku auditora. Podle
našeho názoru jsou informace uvedené ve výro ní zpráv ve všech významných ohledech v
souladu s výše uvedenou ú etní záv rkou.

Obchodní firma : PKM AUDIT Consulting s.r.o.
Sídlo : Národní 43/365, Praha 1, PS 11000
íslo osv d ení o zápisu do seznamu auditorských spole ností : . 454
Jméno a p íjmení auditora, který jménem spole nosti vypracoval zprávu:
Ing. Luboš Marek odpov dný auditor. íslo osv d ení o zápisu do seznamu auditor : .469
Datum vypracování : 19. 3. 2010
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Domov Rá ek® o.p.s.
Domov Rá ek o.p.s. je nestátní, neziskové humanitární za ízení, s plnou právní
subjektivitou, které více než deset let pe uje o handicapované osoby z m sta
Rakovníka a jeho okolí. Na jeho založení se podílelo ob anské Sdružení pro pomoc
mentáln postiženým, které p sobí v eské republice od roku 1969 a HANDICAP
LYCEUM Praha o.s.
Za pomoci dotací Ministerstva práce a sociálních v cí a St edo eského kraje
napl uje Domov Rá ek o.p.s. v souladu se svým posláním standardy kvality Zákona
o sociálních službách.
Domov Rá ek o.p.s. pomáhá dvaceti p ti dosp lým „d tem“ prožít
plnohodnotný život; zajiš uje pro n pobyt v denním stacioná i v dobrém kolektivu,
práci v sociáln terapeutické díln , podle možnosti i výchovu a vzd lávání, pro
n které také bydlení v chrán ném byt a odleh ovací službu. Denn je p ipravován
bohatý rehabilita ní program s r znými druhy terapie. Domov Rá ek o.p.s. také
po ádá rehabilita ní pobyty, výlety, vodácké tábory, kulturní p ehlídky a výstavy,
divadelní festival „D*Rá ek“ a filmové festivaly nejen pro handicapované, ale v
rámci integrace i pro širokou ve ejnost a pro spolupracující humanitární organizace.
Domov Rá ek o.p.s. sám získal adu cen jak v regionálních kulturních sout žích, tak
v celostátním Videofestivalu® „S vámi nás baví sv t“ a na sportovních hrách „Proboopen-handicap“. Za vybudování tohoto za ízení a za realizaci projekt pro
handicapované byla jeho editelce, paní Ilon Hruškové, ud lena noviná i
Západo eského regionu výro ní cena za ob anskou state nost v roce 1999.
Domov Rá ek o.p.s. si za dobu svého trvání vybudoval v regionu i mimo n j
uznávané postavení a tak má dostatek nadšených dobrovolník i praktikant ze škol,
kte í se rádi a bezplatn do innosti zapojují. Úsp chy domova jsou asto
publikovány ve sd lovacích prost edcích a pomáhají tak získávat dary od mecenáš a
granty od nadací a Evropské Unie, bez kterých by Domov Rá ek o.p.s. nem l
dostatek finan ních prost edk na svoji bohatou innost.
A noticka na záv r: pojmenování „Rá ek“ a svoje logo odvodil domov z názvu
m sta Rakovníka a z jeho znaku.
Domov Rá ek o.p.s., Na Seky e 1765, Rakovník 269 01
I 27115071, íslo ú tu 543511309/0800
Telefon 313 519 920, mobil 777-727-355
E-mail : IlonaHruskova@seznam.cz, www.DomovRacek.cz
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The “Rá ek” Home
The “Rá ek” Home (rá ek in English means “little crab”) is a non-governmental, nonprofit, humanitarian institution with full legal subjectivity, which has now been caring for
handicapped people from the town of Rakovník and its environs for almost ten years. The
home was co-founded by the civic Association for Assisting the Mentally Disabled (Sdružení
pro pomoc mentáln 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, Rá ek 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*Rá ek” 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 rá ek (“Little Crab“)
and its logo from the name and symbol of the town of Rakovník (which comes from the
word “Rak”, meaning “crab”).
Domov Rá ek o.p.s., Na Seky e 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 „Rá ek“
Die Heimstätte „Rá ek“ (rá ek 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 „Rá ek“ 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*Rá ek“ (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 „Rá ek“ (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 Rá ek o.p.s., Na Seky e 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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Zlatá listina dárc , sponzor a mecenáš 2009
Ze zprávy o hospoda ení vyplývá, že provoz Domova Rá ek o.p.s. by nebylo
možné zajistit jen z p ísp vk uživatel služeb a dotací. Velkou ást náklad pomáhají
uhradit dárci a sponzo i. S jejich souhlasem pen žní dary ve výši 385.929,- K
zve ej ujeme a d kujeme :
Darovaná ástka
100 000,- K
62 300,- K
44 213,- K
30 000,- K
30 000,- K
20 000,- K
20 000,- K
10 000,- K
10 000,- K
10 000,- K
9 116,- K
6 000,- K
5 000,- K
3 000,- K
2 800,- K
2 000,- K
1 500,- K
1 000,- K
1 000,- K

Dárci pen žního daru a sponzo i
Ing. Zden k Procházka
Výt žek z aukce malovaných židlí
Ob anské sdružení ADVENT o.s.
Tepelné zásobování Rakovník s.r.o.
Tesco Stores, a.s. (v anket )
Procter & Gamble Rakona s.r.o. Rakovník
Salón Beauty Rakovník Radka Šímová
Klub p átel d tí d tských domov Nové Strašecí o.s.
MUDr.Marie Rybová
Paní Vlasta Kudrnová
Obec istá
Humr s.r.o.
M stys K ivoklát
Jaroslava Tichá
Žáci ZŠ Kounov
M stys Pavlíkov
Pavel Peterka
Dagmar Folberová
Zden k Jirkovský

Hodnota daru
V cné dary a služby
9000,- K
Paní Gudrun Humlová
7000,- K
Salón Beauty Radky Šímové
2000,- K
Restaurace erný Orel Rakovník
M sto Rakovník pronajímá Domovu Rá ek o.p.s. prostory stacioná e
a sociáln terapeutické dílny za symbolickou jednu korunu eskou ro n .
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Nemá to há ek, jsme Domov Rá ek !
Naším patronem je

HANDICAP LYCEUM Praha o.s.
len eské rady humanitárních organizací, kolektivní len Sdružení pro pomoc
mentáln postiženým R a estný len spolku VLTAVAN Praha.
(128 00 Praha 2, Plavecká 4/404, www.hclpraha.cz)

Našimi p áteli jsou:

Hradní duo Rakovník,
Rabasova galerie v Rakovníku,
M stská knihovna v Rakovníku,
Klub SPMP DRUK z Prahy,
Handicap centrum Srdce o.p.s. z Pod brad,

Výro ní zprávu 2009 vydal Domov Rá ek o.p.s. v nákladu 150 výtisk .
Zpráva je zve ejn na na portále Ve ejné správy R www.portal.gov.cz
a na stránkách www.DomovRacek.cz v etn fotodokumentace a videa.
Zpráva je uložena ve sbírce listin M stského soudu v Praze, oddíl O vložka 312
a publikovaná na www.justice.cz.
Vytiskla Blesková tiskárna s.r.o. Praha, sponzor Videofestivalu
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