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Úvodem
k sedmé výroční zprávě obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s.

Date et dabitur vobis („Dejte a bude vám dáno“). Tímto citátem z Nového
zákona (Lukáš 6,38) jsme uváděli naši šestou výroční zprávu. Půjčujeme si citát i pro
sedmou a opět musíme poděkovat dárcům a sponzorům, kteří stejně jako minulý rok
podpořili naši činnost více jak čtvrt milionem korun. Nejen to. Vyhlídky na dotace
v roce 2011 jsou sice nejčernější za posledních sedm let, ale v souladu s citátem nás
opět prozřetelnost nenechala na holičkách. Na tříletý projekt s názvem „Sociálně
terapeutické dílny Rakovník“ přispěje dotací Evropský sociální fond v Operačním
programu Lidské zdroje a zaměstnanost slušnou částkou. Asi ani nedomyslíte, kolik
úsilí a času mimo pracovní dobu bylo přípravě projektu věnováno.
Vraťme se k bilancování roku 2010, který jsme nazvali „Rokem rovnováhy“.
Na dalších stránkách poznáte, že na udržení rovnováhy kvality sociálních služeb,
rovnováhy psychické i rovnováhy mezi příjmy a výdaji bylo vynaloženo velké úsilí jak
managementu Domova Ráček o.p.s., tak všech pracovnic v sociálních službách.
Nejen oni, ale i samotní Ráčci - uživatelé služeb, kteří na svůj domov nedají dopustit a
jejich rodiče, pomohli naplnit standardy sociálních služeb v praxi. Domov Ráček o.p.s.
je stále zařízení sociálních služeb na vysoké úrovni.
Úvod naší výroční zprávy by nebyl kompletní, kdybychom si neposteskli, jak
nám zase zákonodárci přidělali práci. Po doplňcích k zákonu o sociálních službách
vymysleli novelu zákona o obecně prospěšných společnostech a tak nezbylo, než opět
upravovat základní listiny a požádat o jejich schválení Městský soud v Praze. Správní
rada pracuje i nadále ve stejném složení, dozorčí rada byla nově ustanovena. Můžeme
opsat z prvního odstavce větu „Asi ani nedomyslíte, kolik úsilí a času mimo pracovní
dobu bylo přípravě novely věnováno“. Jsou prostě věci o kterých ví jenom úzký kruh
zasvěcených, kteří na tom „neviditelně“ pracují. Jenom se hrozíme toho, co nám
přinese za práci nový Občanský zákoník.
Více je viditelná operativnost a schopnost pracovnic v sociálních službách při
řešení nečekaných „malých katastrof“. Připomeňme svačiny. Vybavená kuchyně Jeslí
je odmítla pro Ráčky připravovat (i když na tom pak finančně tratila) s tím, ať si je
uživatelé služeb nosí z domova. Nic takového se nepřipustilo a svačiny nad svoji
pracovní povinnost začaly připravovat samotné pracovnice Domova Ráček o.p.s.
Možná, že o tom mnoho rodičů ani neví.
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Snad si ale všichni všimli, že pod chráněným bytem v přízemí na Pražské byla
vybudována druhá sociálně terapeutická dílna s galerií a místností pro odlehčovací
službu; tak se z elektrikářské provozovny a skladu vyklubaly krásné prostory včetně
upraveného odpočinkového dvorečku. Galerie bude slavnostně otevřena letos při
podzimní vernisáži prací. Dodejme, že nic nebylo a není zadarmo (ani nájem, nábytek
či ten štěrk na dvoreček).
Úspěchy slavil Domov Ráček o.p.s. i na Videofestivalu „S vámi nás baví svět“.
Nejenže si 1.5.2010 odnesl ze zámku v Poděbradech jednu z hlavních cen za snímek
„Okoun“ (je ke stažení i na webových stránkách), ale aktivně se podílel na přípravě a
průběhu tohoto festivalu. Ostatně takto aktivně působil již od roku 2000.
Zmíněný „Okoun“ je název krásného vodáckého rehabilitačního pobytu na
Slapech. Tak se nám tam zalíbilo, že jsme si pobyt zopakovali a na dalších stránkách
se o něm můžete dočíst více (na webu je i s fotografiemi). V plánu máme „Okouna III“
i letos. Ve výroční zprávě se vracíme i do historie vodáckého sportu a zveřejňujeme
vodáckou kroniku Ráčků od roku 1997.
Ve výroční zprávě se seznámíte nejen s dalšími velkými akcemi jako byla
vernisáž výrobků „Podzimní emoce“ nebo účast na „Boganově poháru“, ale zejména s
každodenní odpovědnou péčí, kterou poskytují uživatelům Domova Ráček o.p.s.
pracovnice v sociálních službách.
Úkoly celoročního projektu „Roku rovnováhy 2010“ Domov Ráček o.p.s. splnil
na „jedničku s hvězdičkou“ a tak věříme, že i projekt „Roku tolerance 2011“ do
kterého jsme právě vstoupili, bude také úspěšný. Qualis principium, talis et clausula
(„Jaký začátek, takový konec“. Hieronymus, Listy 69,9).

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 Praha,
Ilona Hrušková, trvalý pobyt Rakovník.
2.
3.
4.
5.

Název společnosti zní: Domov Ráček o.p.s.
Sídlo společnosti je Na Sekyře 1765, 269 01 Rakovník.
Společnost má IČ 27115071.
Jménem společnosti jedná navenek ředitelka Domova Ráček o.p.s. nebo
jeden ze zakladatelů samostatně. Podepisování provádí tak, že podepisující
připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti.

Článek II
Služby poskytované společností
Společnost se zakládá za účelem poskytování těchto obecně prospěšných služeb:
a) denní stacionář s rehabilitačním a vzdělávacím programem pro osoby s mentálním či
tělesným handicapem, nebo s kombinovanými vadami,
b) chráněné bydlení s částečnou osobní asistencí a odlehčovací službou,
c) služby sociálně terapeutické dílny,
d) sociální rehabilitace, rehabilitační pobyty,
e) kulturní, sportovní a společenské akce pro osoby s mentálním či tělesným handicapem
nebo s kombinovanými vadami a jejich sourozence, rodiče či asistenty,
f) pomoc uživatelům služeb a jejich rodičům v tíživé situaci (tísňová péče, krizová
pomoc a telefonická krizová pomoc, odlehčovací služba),
g) sociální poradenství, v případě potřeby přímé zastupování uživatelů služeb
a průvodcovská služba,
h) osvětová, vzdělávací a publikační činnost v oblasti sociální a zdravotnické.
Výroční zprávu za rok 2010 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Domova Ráček o.p.s.
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Článek III
Podmínky pro poskytování obecně prospěšných služeb
1. Služby společnosti jsou poskytovány osobám s mentálním nebo tělesným handicapem,
jejich rodinným příslušníkům a osobám, které se podílejí na péči o handicapované.
2. O poskytnutí služby společnosti si musí uchazeč požádat písemně (osobně nebo
prostřednictvím opatrovníka).
3. O poskytnutí služby je s uchazečem uzavřena písemná smlouva, zpravidla na dobu určitou.
4. Před poskytnutím služeb uvedených v čl. II písm. a) až d) má společnost právo žádat od
uchazeče o poskytnutí služby vyjádření jeho ošetřujícího lékaře.
5. Úhrada za poskytnutí sociální služby (až do výše, kterou stanoví právní předpis) a za
stravování je vypočítána ze skutečných provozních nákladů Domova Ráček o.p.s. po
odečtení všech dotačních příspěvků státu, kraje a města. Úhrada nezahrnuje případné
náklady na další činnost, která je v Domově Ráček o.p.s. v rámci jeho služeb realizována
(například na rehabilitační pobyt, sportovní či kulturní akce) a také nezahrnuje úhradu za
poskytnutí chráněného bydlení.
6. Účelem poskytování služeb není vytváření zisku.
7. Správní rada může rozhodnout po předchozím souhlasu zakladatelů o změně
poskytovaných služeb.O rozšíření okruhu poskytovaných služeb o nové služby rozhodne
za předpokladu, že o poskytování takových služeb projeví veřejnost zjevný zájem a
Domov Ráček o.p.s. má pro poskytnutí této služby kapacitu.
Článek IV
Správa a řízení společnosti
Orgány společnosti jsou:
a) ředitel,
b) správní rada,
c) dozorčí rada
Článek V
Ředitel
1. Ředitel je statutárním orgánem Domova Ráček o.p.s., řídí činnost společnosti a jedná
jejím jménem.
2. Ředitel nemůže být členem správní či dozorčí rady, ale je oprávněn zúčastnit se jednání
s hlasem poradním.
3. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada se souhlasem zakladatelů.
4. Do funkce ředitelky společnosti byla jmenovaná před účinností zákona č. 231/2010 Sb.,
Ilona Hrušková, trvalým pobytem Rakovník
Článek VI
Správní rada
1.

Základním úkolem správní rady je dohlížet na zachování účelů, k němuž byla společnost
zřízena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem.
2. Správní rada má tři (3) členy jmenované zakladateli.
3. Funkční období člena správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné.
Výroční zprávu za rok 2010 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Domova Ráček o.p.s.
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4. Do výlučné kompetence správní rady náleží:
a) vydat statut společnosti, v němž vymezí podrobněji vnitřní organizační uspořádání
společnosti a vztahy mezi orgány společnosti, a rozhodovat o jeho změnách,
b) se souhlasem zakladatelů rozhodovat o změně a rozsahu veřejně prospěšných služeb a
podmínek, za nichž jsou poskytovány,
c) schvalovat rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu
společnosti,
d) udělovat souhlas k prodeji nebo zastavení nemovitého majetku obecně prospěšné
společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku,
e) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho práci a stanovit výši jeho
mzdy,
f) rozhodovat o zřizování jednotlivých pracovišť společnosti,
g) schvalovat předmět doplňkových činností,
h) rozhodovat o přiznání, výši a dalších podmínkách odměn poskytovaných členům
správní rady, dozorčí rady a ředitele společnosti,
i) rozhodovat o zrušení obecně prospěšné společnosti
5. 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.
6. Předseda svolává správní radu nejméně jednou do roka po dohodě s ředitelem
společnosti.
7. Správní rada je usnášeníschopná a rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou svých členů.
Při hlasování mají členové správní rady rovná hlasovací práva. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedajícího.
8. Rozhodnutí správní rady nabývají platnosti podpisem usnesení správní rady jejím
předsedou.
9. Složení správní rady je následující:
JUDr. Josef Veselý trvalým pobytem Praha, předseda správní rady,
PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D., trvalým pobytem Rakovník,
Mgr. Lenka Niezgodová trvalým pobytem Rakovník.
Článek VII
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada. je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada má tři (3) členy jmenované zakladateli. Členové dozorčí rady ze svého
středu volí předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání dozorčí rady.
3. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné.
4. Dozorčí rada podává nejméně jedenkrát ročně zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti
řediteli a správní radě společnosti.
5. Složení první dozorčí rady je následující:
Jana Lencová, trvalým pobytem Praha, předsedkyně dozorčí rady,
Marie Machková, trvalým pobytem Senomaty,
Mgr. Jana Redlová, trvalým pobytem Rakovník.
Výroční zprávu za rok 2010 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Domova Ráček o.p.s.
Auditorský výrok byl vyjádřen odpovědným auditorem společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o.
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Článek VIII
Zakladatelé
1. Zakladatelé
a) jmenují a odvolávají členy správní a dozorčí rady společnosti,
b) v případě zrušení společnosti rozhodnutím správní rady, udělují souhlas ke zrušení
společnosti,
c) udělují souhlas ke změnám služeb zajišťovaných společností,
d) udělují souhlas se jmenováním a odvoláním ředitele společnosti.
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 tuto zakládací smlouvu nebo statut společnosti.
3. Zakladatelé nemají nárok na odměnu za výkon svých povinností.
4. Zakladatel se může písemně vzdát svých práv dle této zakládací listiny ve prospěch
druhého ze zakladatelů.
Článek IX
Doplňkové činnosti
1. Společnost zajišťuje vedle základních služeb uvedených v čl. II jako doplňkové činnosti:
a) výrobu textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků;
b) zpracování dřeva, výrobu dřevěných,korkových,proutěných a slaměných výrobků;
c) výrobu stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků;
d) velkoobchod a maloobchod;
e) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
Článek X
Výroční zpráva
1. Výroční zprávu v členění podle zákona o obecně prospěšných společnostech předkládá
ředitelka Domova Ráček o.p.s.
2. Zveřejnění výroční zprávy po přezkoumání dozorčí radou, schválení správní radou a ověření
auditorem, zajistí předseda správní rady do 30.června následujícího roku ve sbírce listin
Městského soudu v Praze.
3. Výroční zpráva společnosti je veřejnosti také přístupná na internetu, portále Veřejné zprávy
ČR.
Článek XI
Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění zákona 231/2010 Sb.
Statut byl projednán se zřizovací listinou na zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s.
dne 26.listopadu 2010 s platností od 1.ledna 2011.

Výroční zprávu za rok 2010 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Domova Ráček o.p.s.
Auditorský výrok byl vyjádřen odpovědným auditorem společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o.
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USNESENÍ
z dvanáctého zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s.
dne 17. června 2010.

Správní rada se sešla v souladu se Zákonem č.248/1995 Sb. a zřizovací listinou na
svém letošním prvním zasedání (při rehabilitačním pobytu), aby vyhodnotila plnění úkolů v
roce 2010 a posoudila stav realizace projektů. Správní rada přijala toto usnesení :
ad 1. Kontrola plnění usnesení z jedenáctého zasedání správní rady 15.06.2009
1.1. Správní rada konstatuje, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.
1.2. Správní rada bere na vědomí, že akce projektu 2010 „Rok rovnováhy“ jsou zdárně
a v plánovaných termínech plněny.
ad 2. Správní rada schvaluje účetní závěrku za rok 2009
a převod hospodářského výsledku roku 2009 ve výši 2.828,64 Kč do reservního
fondu společnosti.
ad 3. Správní rada se seznámila s výrokem auditora a děkuje Ing. Andree Bendové a
Iloně Hruškové za vzornou práci.
3.1. Správní rada ukládá předsedovi předat Výroční zprávu s výrokem auditora Městskému
soudu v Praze a zveřejnit ji na portále veřejné správy ČR.
ad 4. Správní rada bere na vědomí :
4.1. Informaci ředitelky o stavu dotací, které pokryjí potřeby provozu a souhlasí s tím, aby
byla podána žádost v třetím kole, vzhledem k navýšení počtu klientů na 28.
4.2. Změnu zákona o obecně prospěšných společnostech a ukládá předsedovi zajistit úpravy
ve statutu.
ad 5. Správní rada se rozhodla v souladu s novelou zákona o obecně prospěšných
společnostech neměnit své složení a pokračovat i nadále v třetím funkčním období.
V Líchovech dne 17. června 2010

Mgr. Lenka Niezgodová

PhDr. Jarmila Divišová,Ph.D.

Číslo jednací : 92/2010

JUDr. Josef Veselý

Na vědomí : Ilona Hrušková

Výroční zprávu za rok 2010 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Domova Ráček o.p.s.
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USNESENÍ
z třináctého zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s.
dne 26. listopadu 2010.
Správní rada se sešla v souladu se zákonem č.248/1995 Sb. na svém letošním druhém
zasedání, aby řešila úkoly vyplývající z novely zákona o obecně prospěšných společnostech
č. 231/2010 Sb. a vyhodnotila plnění úkolů v roce 2010. V souladu s citovaným zákonem se
zasedání zúčastnila také dozorčí rada Domova Ráček o.p.s. Správní rada se seznámila
s novou zřizovací listinou a vzala na vědomí změnu statutárního zástupce od 1.ledna 2011.
Správní rada přijala následující usnesení.
ad 1. Kontrola plnění usnesení z dvanáctého zasedání správní rady 17.06.2010
1.1. Správní rada konstatuje, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.
1.2. Správní rada bere na vědomí, že akce projektu 2010 „Rok rovnováhy“ byly zdárně
a v plánovaných termínech plněny.
ad 2. Potvrzení platnosti jmenování ředitelky Domova Ráček o.p.s.
Správní rada potvrzuje platnost usnesení ze dne 22.07.2004 a následného ze dne 04.05.
2007 a paní Ilonu Hruškovou jmenuje ředitelkou Domova Ráček o.p.s. pro příští období.
ad 3. Složení správní rady Domova Ráček o.p.s. v dalším období
Správní rada rozhodla v souladu s novelou zákona o obecně prospěšných společnostech
neměnit své složení a pokračovat v třetím funkčním období i nadále v tomto složení:
JUDr. Josef Veselý předseda správní rady a členky správní rady PhDr. Jarmila Divišová
a Mgr. Lenka Niezgodová.
ad 4. Správní rada bere na vědomí jmenování členů dozorčí rady zakladateli Domova
Ráček o.p.s. a volbu předsedkyně dozorčí rady.
4.1. Zakladatelé Domova Ráček o.p.s. JUDr.Josef Veselý a Ilona Hrušková jmenovali
v souladu s §15 citovaného zákona do dozorčí rady Mgr. Janu Redlovou, pí Marii
Machkovou a pí Janu Lencovou.
4.2. Dozorčí rada zvolila za svoji předsedkyni pí Janu Lencovou.
ad 5. Správní rada schválila
5.1. Projekty roku 2011 pod názvy „Rok tolerance“ a „Sociálně terapeutické dílny“.
5.2. Osnovu výroční zprávy za rok 2010 s tím, že zprávu schválí korespondenčně.
5.3. Zprávu supervizora a zprávy kontrolních orgánů.
Číslo jednací: 156/2010
V Rakovníku 26. listopadu 2010
Mgr. Lenka Niezgodová

PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D.

JUDr. Josef Veselý

Na vědomí: Ilona Hrušková

Výroční zprávu za rok 2010 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Domova Ráček o.p.s.
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USNESENÍ
z prvního zasedání dozorčí rady Domova Ráček o.p.s.
dne 26. listopadu 2010.
Dozorčí rada, jmenovaná zakladateli Domova Ráček o.p.s. JUDr. Josefem Veselým a
Ilonou Hruškovou v zakladatelské listině ze dne 26.11.2010, se sešla v souladu se zákonem
č.248/1995 Sb. na svém prvním zasedání, aby zvolila ze svého středu předsedkyni a vytýčila
úkoly do dalšího období. Zasedání se uskutečnilo společně se správní radou. Dozorčí rada se
seznámila s novou zřizovací listinou a vzala na vědomí změnu statutárního zástupce od
1.ledna 2011. Dozorčí rada přijala následující usnesení.
ad 1. Dozorčí rada, která byla jmenována ve složení
Jana Lencová,
bytem Praha 4 – Kamýk, PSČ 142 00
Marie Machková
bytem Senomaty, PSČ 270 31
Mgr. Jana Redlová
bytem Rakovník, PSČ 269 01
zvolila za svoji předsedkyni paní Janu Lencovou
ad 2. Různé.
3.1. Dozorčí rada byla seznámena s povinnostmi, které vyplývají z novely §15 a n. zákona
číslo 248/1995 Sb. s tím, že připraví plán své činnosti do vydání výroční zprávy.
3.2. Členky dozorčí rady předložily čestná prohlášení a výpisy z rejstříku trestů pro zápis
u Městského soudu v Praze.
Číslo jednací: 157/2010
V Rakovníku 26. listopadu 2010

Mgr. Jana Redlová

Marie Machková

Jana Lencová

Výroční zprávu za rok 2010 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Domova Ráček o.p.s.
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Vyhodnocení poskytnutých sociálních služeb v roce 2010
(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:
10.02.2010 Návštěva výstavy v Rabasově galerii.
10.03.2010 Představení divadélka KOS v Ráčku.
23.03.2010 Návštěva výstavy ve Wintrově síni.
22.04.2010 Zpívání MŠ v Lukách.
23.04.2010 Zpívání se Zuzkou.
27.04.2010 Zpívání se Zuzkou.
30.04.2010 Návštěva výstavy v Rabasově galerii.
04.05.2010 Zpívání se Zuzkou.
18.05.2010 Zpívání se Zuzkou.
04.06. 2010 Ukázka výcviku psů Policie ČR.
08.06.2010 Zpívání se Zuzkou.
09.06.2010 Návštěva výstavy v Rabasově galerii.
24.06.2010 Ukončení školního roku s Městskou knihovnou v Letním kině.
29.06.2010 Zpívání se Zuzkou.
30.06.2010 Zahradní slavnost, ukončení školního roku.
07.07-11.08.2010 Vybudování nových prostor na Pražské, úprava dvorku.
17.07.2010 Účast na fotbalovém turnaji v Krakově, předání medailí.
15.09.2010 Návštěva výstavy ve Wintrově síni.
13.10.2010 Děti dětem, účast na akci Klubu přátel dětí dětských domovů.
30.11.2010 „Listování“, účast na akci Městské knihovny.
03.12.2010 Mikuláš na radnici (nadílka od MěÚ Rakovník).
03.12.2010 Čertovské dovádění v Městské knihovně.
09.12.2010 Zpívání s MŠ V Lukách.
22.12.2010 Vánoce Ráčků.
b) chráněné bydlení s částečnou asistenční službou a odlehčovací službou
19.-21.06.2010 Jan Majba, odlehčovací služba.
03.-10.07.2010 Jan Majba, odlehčovací služba.
29.09.-01.10.2010 Vladan Šimon, odlehčovací služba.
28.-31-2010 Jan Majba, odlehčovací služba.
07.-12.11.2010 Vladan Šimon , odlehčovací služba.
Celoroční odlehčovací služba Monika Hnízdilová. Pravidelně od pondělí do pátku.
c) služby sociálně terapeutické dílny (mimo pravidelnou denní činnost)
29.-05.03.2010 Prezentace velikonočních výrobků v Kněževsi.
22.03.2010 Prezentace výrobků na Krajském úřadu Středočeského kraje.
31.03.2010 Prezentace výrobků v Telefonica O2.
Výroční zprávu za rok 2010 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Domova Ráček o.p.s.
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01.04.2010 Prezentace výrobků v Domově seniorů Na Zátiší.
19.05.2010 Ukázka výroby skleněných šperků dětem ze Speciální školy.
18.09.2010 Křivoklátské panování – prezentace výrobků.
25.09.2010 Malování emotivních obrazů se Štěpánkou Rácovou.
14.10.2010 Konference v Příbrami, prezentace výrobků.
29.11.- 06.12.2010 Výstava emotivních obrazů v ZUŠ v Rakovníku, Na Zátiší.
08.12.2010 Prezentace výrobků v Telefonice O2 v Praze.
13.-18.12.2010 Prezentace výrobků v Kněževsi.
16.12.2010 Pohoda V Brance, vánoční výstava výrobků.
19.12.2010 Vánoční prezentace výrobků v Lubné.
d) sociální rehabilitace, rehabilitační pobyty, sportovní akce
Cvičení v Profi Fitness Milleniu ve dnech:
24.02., 03.03., 16.03., 07.04.,12.05.,08.06.2010.
Rehabilitace v infrasauně, solné jeskyni a masáže ve dnech:
07.01., 08.01., 14.01.,15.1,20.01.,21.01.,27.01.28.01,29.01., 02.02.,03.02.,09.02.,
12.02.,16.02.,17,02.,19.02., 22.02.,23.02.,02.03.,04.03,05.03.,12.03.,19.03.,
08.04.., 16.04., 23.04., 07.05.,04.06., 13.09.,15.09.,17.09.,21.09.,23.09.,30.09.,01.10.,
05.10.,06.10.,12.10.,13.10.,15.10.,20.10.,22.10., 26.10.,16.11.,19.11.,26.11.2010.
Relaxace tibetskými miskami ve dnech: 17.03., 17.06., 25.11.2010
14.-19.06.2009 Rehabilitační pobyt Okoun II na Slapské přehradě.
e) kulturní a společenské akce pro osoby s mentálním či tělesným handicapem nebo
s kombinovanými vadami a jejich sourozence, rodiče či asistenty
06.01.2010 Tři králové, návštěva skupiny Hradní Duo v Ráčku.
25.03.2010 Sportovec roku, akce týdeníku RAPORT, předávání cen - mýdel a hřejivých
sáčků vyrobených v sociálně terapeutické dílně.
26.03.2010 „Noc s Andersenem“, akce s Městskou knihovnou Rakovník.
15.04.2010 D*Ráček. Kulturní přehlídka domovů, ústavů a škol.
16.04.2010 Turnaj v boxu, předání finančního daru Domovu Ráček o.p.s.
20.04.2010 Koncert TV Nova „ Chceme žít s vámi“ v Praze.
26.04.2010 Konference poskytovatelů sociálních služeb v Kulturním centru.
01.05.2010 Videofestival „ S vámi nás baví svět“ v Poděbradech.
13.05.2010 „Notička“, účast na pěvecké soutěži v Jesenici.
21.-23.05.2010 Paintball, sportovní víkend se SDM Chotěšice.
26.05.2010 Divadelní představení v Kulturním centru.
27.05.2010 „Putování smůly za štěstím“ – divadelní představení na Kladně.
31.05.2010 Divadelní představení žáků 3.ZŠ Rakovník.
01.06.2010 Návštěva u vojenského útvaru v Rakovníku.
Výroční zprávu za rok 2010 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Domova Ráček o.p.s.
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02.06.2010 Návštěva ÚSP Liblín, soutěžní odpoledne.
03.06.2010 Soutěžní dopoledne se studenty MOA Rakovník.
12.06.2010 Turnaj v minigolfu – Bezděkov.
09.11.2010 Vernisáž výstavy Domova Ráček „Podzimní emoce“.
10.-11.12.2010 Adventní bazárek s výtěžkem pro Domov Ráček o.p.s.
f) pomoc uživatelům služeb a jejich rodičům v tíživé situaci
13.05.2010 Jakub Tupý – podklady pro sociální šetření.
Srpen 2010 Paní Litavcové – pomoc s vyřízením podkladů k dědictví.
Srpen 2010 Paní Turkové – konzultace ke způsobilosti k právním úkonům.
Září 2010 Vyřizování dluhů R. Palkoskové (půjčka PROVIDENT ).
Říjen 2010 Vyřizování dluhů R.Palkoskové (půjčka HOME CREDIT ).
g) sociální poradenství, v případě potřeby přímé zastupování uživatelů služeb
a průvodcovská služba
21.04.2010 Doprovod Jana Litavce k očnímu lékaři..
21.05.2010 Konzultace se studentkou.
23.06.2010 Doprovod Jana Litavce na neurologické vyšetření.
07.07.2010 Doprovod Jana Litavce na neurologické vyšetření.
19.08.2010 Konzultace s paní ředitelkou SOŠ Jesenice.
14.09.2010 Doprovod Jana Litavce na ušní vyšetření.
04.10.2010 Konzultace se studentkou M. Jiráskovou.
08.10.2010 Konzultace se studentkou slečnou Bystrianskou.
01.11.2010 Konzultace se studentkou P. Jendelovou.
12.11.2010 Doprovod Jana Litavce na neurologické vyšetření.
22.11.2010 Doprovod Jana Litavce na EEG.
Pravidelně 1x za měsíc doprovod na pedikúru (Jan Majba, Pavel Pospíšil, Jan Machek).
h) osvětová, vzdělávací a publikační činnost v oblasti sociální a zdravotnické
17.06.2010 Zasedání správní rady, vydání výroční zprávy za rok 2009.
28.05.2010 Účast na turnaji Probo Cup , převzetí šeku od dárce Ing.Procházky.
26.06.2010 Účast na turnaji Verek Cup, převzetí šeku od sponzora p.Parkána.
26.11.2010 Zasedání správní a dozorčí rady Domova Ráček o.p.s.
10.12.2010 Supervize s PhDr. Jarmilou Divišovou, Ph.D.
1x za dva měsíce Účast na schůzi Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.

Výroční zprávu za rok 2010 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Domova Ráček o.p.s.
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Vyhodnocení některých akcí 2010
uvedených v kalendářním přehledu poskytnutých sociálních služeb
(fotodokumentaci a video naleznete na www.DomovRacek.cz)
„D*Ráček 2010“
Devátá kulturní přehlídka domovů, ústavů a škol, uspořádaná Domovem Ráček o.p.s.
Všudypřítomná přátelská atmosféra, notná dávka povzbuzování, radostná setkání,
šťastné a spokojené tváře, celá řada krásných, veselých a zajímavých divadelních, hudebních
a tanečních vystoupení. Přesně tak vypadala kulturní přehlídka D*Ráček, kterou 15. dubna
2010 uspořádal již podeváté Domov Ráček, o.p.s. v Kulturním centru v Rakovníku.
D*Ráček je kulturní přehlídka domovů, ústavů a škol. Této akce se zúčastnilo na 300
dětí, mládeže i dospělých převážně z Rakovnicka, ale i z ostatních míst Středočeského kraje.
Jako zahájení a současně první vystoupení mohli diváci vidět v plné parádě Domov
Ráček, se sérií třech písní, souhrnně se jmenující Pohotovost Ráček, kdy nechyběly ani
nejrůznější kostýmy ze zdravotnického prostředí. Po oficiálním zahájení, poděkování všem
vedoucím jednotlivých zařízení, a v neposlední řadě sponzorům, přicházela postupně na řadu
další vystoupení.
Speciální domov mládeže Sedlec, Praha si vždy přiveze krásná vystoupení, letos pak
překvapil s úžasným „Mrazíkem“. Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola
Jesenice dorazila hned se dvěmi vystoupeními. První z nich patřilo Pěveckému souboru
Sluníčko, který při škole funguje a jejich „Z pohádky do pohádky“. Všichni diváci si tak
mohli společně s vystupujícími zazpívat pohádkové písničky. Následovalo taneční vystoupení
chlapců „Hello, Baby“, které rozparádilo celý sál a vystoupení děvčat „Čokoláda“, které se
neméně vydařilo. „Čecho-decho-country“ a Domov Krajánek z Jesenice nenechal v klidu
sedět především starší ročníky.
Základní škola a Mateřská škola speciální v Rakovníku si připravila tři krásná
vystoupení. Nejdříve všem ukázali aerobik „La isla bonita“. V průběhu přehlídky pak
následoval tanec s názvem „Chacha slide – Hrajeme si s angličtinou“ a pak děvčata zazpívala
píseň „Superstar“, která doslova zvedla ze židlí celý sál.
Také Praktická škola z Prahy 2 byla na pódiu hned dvakrát. Nejdříve se skladbičkou
na Orffovy nástroje „Pastýřská“ a následoval „Tanec Romix“, ve kterém bylo předvedeno, jak
to vypadá, když se spojí tradiční romská hudba a hip hop. S „Krakonošskou pohádkou“ a
„Jarními písničkami“ nás přijelo potěšit Společenství Dobromysl. Jak to vypadá na
„Námořnickém bále“ nám zase ukázali děvčata a chlapci z Domova Domino ze Zavidova. A
s „Liblínskou contry show“ dorazil Domov sociálních služeb Liblín.
Na D*Ráčku ani tento ročník nechyběla v rámci integrace vystoupení Profi Fitness
Millenia – různé věkové kategorie a „Aerobik“, stejně jako každý rok Pěvecký soubor
Pavouček letos se svým „Čáry máry, poletíme do Afriky“ a taneční skupina Lentilky s „Život
je boj – Hanna Montana“.
Výroční zprávu za rok 2010 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Domova Ráček o.p.s.
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Na závěr přehlídky vystoupili kamarádi z Handicap centra Srdce v Poděbradech a
Domova Chotěšice, kteří dorazí pokaždé, ačkoliv to mají do Rakovníka největší dálku.
Tentokráte se ukázali s „Polámal se mraveneček“ – první pomoc. Na úplný závěr si celý sál
dohromady zazpíval píseň „Není nutno…“ a s přáním, ať se sejdeme opět za rok na již
10.ročníku této kulturní přehlídky D*Ráček se všichni rozešli nasátí krásnou atmosférou,
která se každoročně vytvoří.

***
Videofestival® „S vámi nás baví svět“
(výpis ze závěrečné zprávy, kterou naleznete i s fotogalerií na www.hclpraha.cz).
A po deseti letech …
… opět v Poděbradech
Do divadla „Na Kovárně“ se sjelo 220 diváků z celé republiky a ze Slovenska.
Zájemců o místenky však bylo více, a tak se na některé nedostalo. Záštitu převzal, stejně jako
před deseti lety, starosta města Ing. Jozef Ďurčanský. Mezi vzácnými hosty byla Eliška
Balzerová, představitelka Dáši ve filmu S tebou mě baví svět a Jan Balzer, který byl
producentem tohoto filmu. Již podruhé přijel ředitel sklárny AJETO s.r.o. z Lindavy, kde
skleněné sošky ALBERTA odlévali. Pozdrav Videofestivalu poslal prezident ČRHO Ing.
Pavel Dušek, který se nemohl dostavit. Nejvzdálenější snímek přišel až z Indie. Sošku
převzala Sulabha Karunanidhi z Mumbaie při své návštěvě Domova Ráček o.p.s.
Čestné ceny „zlatý“ ALBERT „Signum laudis“ a Křišťálovou oplatku si mimo jiných
odvezla i Eliška Balzerová a Jan Balzer, producent veselohry století „S tebou mě baví svět“.
Letos měly převažující úspěch příběhy lidí s handicapem, upoutaných na vozíku.
Celkem pět „zlatých“ ALBERTŮ z osmnácti bylo uděleno právě autorům těchto snímků.
Menší skupinkou nominovaných snímků byly tentokrát příběhy nevidomých.
Jak bývá na Videofestivalech obvyklé, největší počet snímků byl ze života osob
s mentálním postižením. Novinkou však bylo několik hraných snímků, dokonce natočených
samotnými lidmi s handicapem. Velký úspěch u publika měl „kuchtík“ Patrik, který přišel pro
cenu za klip „Kurací rezeň“ ve své zástěře, společně s celým amatérským studiem ROJKO
z Bratislavy a po převzetí ceny prohlásil, že pojede vařit s Markétkou do Ráčku v Rakovníku.
Dalším hraným snímkem byly „Dobroty s příběhem“. Diplom a sošku převzali protagonisté
ze sdružení POTRUS o.s. Škoda, že doma zapomněli sklenici s těmi dobrotami, nakládanými
hermelíny, které chtěli dát divákům ochutnat. Sdružení MEDIALOG o.s. pod vedením Ing.
Hnilicové získalo cenu za hraný trikový snímek „Hokus pokus – O statečném princi“.
K převzetí ceny přišli na podium i hlavní protagonisté v kostýmech černokněžníka a unesené
princezny. Podobně si kostýmy přivezli i Ivánek a Nastěnka, hlavní postavy klipu na motivy
filmu „Mrazík“ „Když hvězdy tančí“. Podpořit tento snímek přijela na festival už den předem
početná skupina diváků z Frýdku – Místku včele s ředitelem Školy života G. Kuboněm,
autorem snímku. Z Ostravy přijela menší skupina, která fandila cestopisnému snímku Nikolky
Obralové „Poprve za oceánem“, opět oceněného „zlatým“ ALBERTEM.
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Pořadatelská společnost Handicap centrum Srdce o.p.s. se představila střihovým
snímkem „Boganův pohár“ o druhém ročníku paintballového turnaje a při převzetí
„Křišťálové oplatky“ předvedla na podiu bojovou akci. Autor Mgr.Šmíd, ředitel Srdce přišel
pro cenu dokonce s přilbou na hlavě, což Elišku Balzerovou, která mu cenu předávala,
překvapilo.
Za dokument natočený formou klipu o vodáckém rehabilitačním pobytu „Okoun“
předal „Křišťálovou oplatku“ předseda poroty MUDr.František Dedek. Cenu převzala
ředitelka Domova Ráček o.p.s. Ilonka Hrušková a s ní dva účastníci tohoto pobytu (Kuba a
Honza), kteří přišli na podium v záchranných vestách i s pádly.
A komu poděkovat …
… a přitom na nikoho nezapomenout?
Především skvělému publiku, které fandilo v sále od úvodní do závěrečné písničky,
autorům snímků a dále řediteli Handicap centra Srdce o.p.s Mgr.Michalu Šmídovi a jeho
asistentce Petře Hněvsové, DiS za zajištění přípravy a organizace festivalu. společně
s dalšími pomocníky, ředitelce Domova Ráček o.p.s., Ilonce Hruškové, která byla
programovou asistentkou všech festivalů od roku 2000 a která nejen se svojí kolegyní
Markétou Kovářovou celý program 1.máje 2010 spíkrovala, ale vymyslela také nevšední
„železničářský“ úvod s písničkou „S tebou mě baví svět má zlatá …“

***
„Boganův pohár 2010“
III. ročník turnaje v paintballu
(výpis z tiskové zprávy, kterou i s fotogalerií naleznete na www.sdmchotesice.cz)
Opět po roce se v zařízení týdenního stacionáře Handicap centra Srdce, o.p.s. v
Chotěšicích uskutečnil 21. až 23. května 2010 třetí ročník celorepublikového turnaje lidí s
mentálním postižením v paintballu s názvem Boganův pohár 2010. Turnaje se zúčastnilo 30
osob s mentálním postižením a přibližně stejný počet rotujících organizátorů. Byly to čtyři
týmy, každý se skládal z pěti střelců a jednoho hrajícího trenéra:
Domácí z Chotěšic – trenérka Valérie
Skoro domácí Poděbrad – trenérka Jitka
Držitelé minulého poháru Ráčci z Rakovníka – trenérka Markétka a Petra
Složený tým dětí z okolí i z daleka – trenér Mlaďas
Po pátečním příjezdu, tradiční bouřce na úvod a ubytování všech účastníků následoval
slavnostní nástup za zvuku národní hymny a vztyčení vlajky. Po školení všech bojovníků v
bezpečné obsluze výstroje a výzbroje, následovala malá praktická ukázka ve střelecké
zdatnosti pod názvem „Střel si svoji vedoucí“ a zároveň proběhla fyzická příprava na
kombatové střelnici. Po exhibici v kličkování některých vedoucí, následovalo poklidné
seznamovací sezení a přípravy na sobotní turnaj. Večerní porada trenérů byla vedena v duchu
bojového rozdílení a představení několika inovací ve filosofii turnaje. Hlavní změnou bylo
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Auditorský výrok byl vyjádřen odpovědným auditorem společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o.

18
Výroční zpráva za rok 2010 Domova Ráček® o.p.s. se sídlem v Rakovníku.

dvojnásobné zvětšení hřiště, doplněné o dřevěné překážky k vedení asymetrického boje. To
sebou neslo i zmenšení počtu týmů pouze na čtyři ovšem s navýšením počtu bojovníků
v týmu, takže v jednom zápase se utkalo dokonce patnáct hráčů na hřišti. Bojovníci byli
hodnoceni podle schopností, které předvedli v akci a paradoxně pro vítězství v poháru
nemusel tým bezpodmínečně vyhrát, ale styl boje, nasazení a odvaha bylo to, co prezident
turnaje kpt. Marek Šmíd oceňoval v průběžném hodnocení nejvíce. Sobotní ráno bylo plné
turnajového očekávání. V prostoru hřiště bylo rozmístěno devatenáct nafukovacích překážek a
uprostřed v bunkru mezi dřevěnými překážkami byla vlajka. Úkolem hráčů bylo v několika
rozdílných hrách vztyčit vlajku a nenechat se u toho zasáhnout gelovou kuličkou vystřelenou
nepřítelem. Na regulérnost celého klání opět dohlíželo a patronaci nad turnajem převzalo
občanské sdružení Military Game, o.s.. Šéfrozhodčí Majk rozdal poslední instrukce
k bezpečnosti a taktické rady a mohlo se začít. Na rozdíl od prvního a druhého ročníku, zde
byla drobná úprava a to, že trenéři byli účastníky bitvy a sami hnali své bojovníky do útoku a
určovali přímo v poli strategii své čety. Vzhledem k výše zmíněným úpravám probíhala jedna
bitva minimálně pět minut. Vyhlášení výsledků se pak neslo ve velkém očekávání. Přehled
výsledků: Chotěšice – pohár za chrabrost, Rakovník – pohár za nezničitelnost, Poděbrady –
pohár za rychlé utíkání, Složenina dětí – pohár za nebrečení.
Mimo krásně broušených pohárů z dílny sklářského mistra Květoslava Bobra obdržel
každý z bojovníků drobnosti vojenského charakteru a propagační materiály z Oddělení jízdní
Policie Praha, za které patří poděkování Petrovi a Láďovi z tohoto oddělení. Ceny byly
předány, uznání bylo vyjádřeno velkým potleskem a nezbývalo tedy nic jiného, než třetí
ročník Boganova poháru slavnostně ukončit nástupem a s rozkazem „vlajce čest“ uložit státní
vlajku.

***
OKOUN II
dvacátý vodácký rehabilitační pobyt v červnu 2010.
„Rád se brouzdám rosou … tolik věcí prožívám…“ zaznívala známá písnička při
rozcvičkách v Líchovech, když jsme se ráno bosky brouzdali trávou na našem dvacátém

vodáckém rehabilitačním pobytu v červnu s názvem OKOUN II .
Rekreační zařízení občanského sdružení PROSAZ v Líchovech nás již vloni
očarovalo krásou okolí, klidnou hladinou Slapské nádrže obklopené skalami i lesním tichem.
O kvalitním zázemí, příjemném personálu, dobré kuchyni a rozumné ceně nemluvě. Téměř na
poslední chvíli nám jeho předsedkyně Ivetka Pešková zajistila pobyt v době od 14. do
19.června 2010; svatý Petr nechal zapršet jen v pondělí ráno a pak oblohu na celý týden skoro
vymetl. Oběma patří velký dík.
Bylo hezké, jak se všichni do známého prostředí těšili, jakoby jeli do svého druhého
domova, druhého Ráčku. Po příjezdu byly metráky bagáže rychle vyneseny z autobusu, čluny
byly pod dohledem instruktora Lukáše nafouknuty; následovalo vztyčení vlajek na
slavnostním nástupu a šlo se na vodu. Jakoby ani neuplynul rok od prvního OKOUNA a opět
jsme obdivovali krásné skály a skalnatý ostrůvek naproti i hausboty a lodě. Po připlutí jsme
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čluny nechali plné, abychom si plavby v následujících dnech ještě užili. Program však byl
bohatý i na souši.
Bazének lákal ke koupání, při relaxačním dnu se mnozí nechali Markétkou probublat
ve vířivce, Ilonkou procinkat tibetskými miskami, nebo Lenkou zkrášlit pleťovou maskou.
Mezitím naše Stříbro udělala každému, kdo měl chuť kávu, čaj či svačinku. Když k tomu
přidáme večerní ohýnky se zpěvem, pečením vuřtů či grilováním uzeného, byla to relaxace
jak má být. I pivo bylo dobré a laciné.
Nebyli jsme však pořád jen v táboře. Vyjeli jsme si do Dobříše, kde jsme poznali
zámek a viděli (za nekřesťanskou cenu) exposice historických motocyklů a vymyšlených
strašidel. Jeden večer jsme navštívili hvězdárnu u Sedlčan (tady bylo vstupné naopak nízké
jak před desítkami let) a za výkladu nadšeného amatérského hvězdáře jsme pozorovali
velkým dalekohledem měsíc. Zpátky jsme šli nočním lesem kus pěšky a přitom jsme poznali,
jací jsou někteří kluci „hrdinové“. Lesem jsme však udělali malou túru i za dne a měli jsme
radost z nalezených prvních hříbků. Nač ještě vzpomenout? Snad na diskotéku u bazénku či
seminář o Vodním světě, při kterém AlBert „přísně“ vyzkoušel účastníky (hlava nehlava
včetně vedoucích) ze znalostí ryb a vodních živočichů.
Náš sponzor Ing. Zdeněk Procházka si i přes nabitý program udělal opět čas a jeden
večer mezi nás přijel i s manželkou. Na nástupu si vyslechl co jsme prožili, přislíbil další
spolupráci, předal ceny účastníkům a také dostal dárek ke svým šedesátinám. K velké radosti
všech účastníků se pak nechal vycinkat na trávě u ohýnku.
Byl to opět krásný rehabilitační pobyt. Díky dvěma kamerám a čtyřem digitálním
fotoaparátům (zejména však tomu co měla v ruce zuřivá fotoreportérka Stříbro), jsou
vzpomínky zachyceny navždy. Z obrázků je cítit spokojenost uživatelů služeb a kdo ví o čem
je řeč, tak z nich vycítí i perfektní organizaci pobytu a dokonalou práci vedoucích.
Poděkování za náročnou práci si zaslouží:
• Ilonka Hrušková, ředitelka Domova Ráček o.p.s. a členka správní rady HANDICAP
LYCEA Praha o.s.,
• Mgr. Lenka Niezgodová, členka správní rady Domova Ráček o.p.s.,
• Bc. Markétka Kovářová, pracovnice v soc.službách Domova Ráček o.p.s.
• Janička Stříbrská, pracovnice v sociálních službách Domova Ráček o.p.s.
• Lukáš Hruška, student, technický instruktor,
• Zdeněk Dočekal, řidič autobusu společnosti PROBO BUS a.s.
Za finanční podporu patří poděkování:
• Ing. Zdeňku Procházkovi (daroval 100.000,- Kč),
• Vlastičce Kudrnové (darovala 10.000,- Kč),
• Společnosti PROBO BUS a.s. (za sponzorskou cenu přepravy),
Děkujeme též Ivetce Peškové, předsedkyni sdružení PROSAZ o.s. a člence správní rady
HANDICAP LYCEA Praha o.s. i všem jejím zaměstnancům za ochotu a vytvoření
příjemného prostředí.
Výroční zprávu za rok 2010 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Domova Ráček o.p.s.
Auditorský výrok byl vyjádřen odpovědným auditorem společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o.

20
Výroční zpráva za rok 2010 Domova Ráček® o.p.s. se sídlem v Rakovníku.

Vodácká kronika Ráčků 1997 až 2010
Jedním ze sportů, který Domov Ráček o.p.s. provozuje, je vodácký sport a turistika. „Ráčky“
do toho „namočilo“ občanské sdružení HANDICAP LYCEUM Praha. o.s. A div se světe,
poprvé si Ráčci namočili klepítka už v roce 1997 na Ohři.
Řeka a místo
Ohře,
Svatošské skály
1998 Zlatá stezka
Šumavské jezero
Kříšťanovice
1999 Šmoulí branný den Berounka, Šlovice
2000 Zlatá muška II
Ohře, Svatošské skály
2000 Zlatí úhoři I
Berounka, kemp Na Hrázi,
Beroun
2001 Zlatí úhoři II
Berounka, Račice RZ Tesla
2002 Lipenská stříbrná
Vltava Lipenská přehrada
štika
Kovářov
2003 Vltavín
Vltava, Kamýcká přehrada
Žabrákov
2004 Slapský stříbrný
Vltava Slapská přehrada
cejn
Častoboř
2005 Sumeček z Polabí Labe a jezero Sadská
2006 Kapřík šupináč
Otava, Vltava Orlická
přehrada Štědronín
2007 Pavouček vodouch Hnačovské jezero u Klatov
stříbřitý
Hnačov
2008 Robin Hood
Vltava, Český Krumlov
Rok
Název tábora
1997 Zlatá muška I

2009 Okoun I
2010 Okoun II

Vltava, Slapská přehrada
Líchovy
Vltava, Slapská přehrada
Líchovy

Poznámka
Společně s ÚSP Šípy, SDM
Chotěšice a SPMP Praha.
Túra v pralese Boubín
Akce pro asi 300 dětí v Rakovníku
Prohlídka K.Varů a hradu Loket

Prohlídka elektrárny Lipno

Prohlídka elektrárny Orlík.
Plavba motorovou lodí po Vltavě.
Noční plavba. Prohlídka pivovaru
PRAZDROJ v Plzni
Plavba na vorech. Otáčivé
hlediště. Túra Čertova skála
Prohlídka elektrárny Štěchovice
Prohlídka zámku Dobříš a též
hvězdárny v Sedlčanech

Vedle týdenních táborů to byly i víkendové jednodenní akce například
1.května 2001 Májový sjezd Vltavy a Čertovky pod pražskými mosty.
1.května 2003 Májové odemykání Vltavy a Otavy pod Zvíkovem a čištění břehů přehrady.
1.května 2005 Májové vplutí do Prahy a odemykání Berounky u Zbraslavi.
1.května 2006 Májové odemykání Vltavy a Sázavy se sv.Kiliánem.
1.května 2007 Májové odemykání Sázavy (místo Jizery, kde bylo vody tak pro necky).
1.května 2009 Májové odemykání Vltavy na Slapech (místo ostrova Štvanice v Praze).
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28.září 2004 zamykání vod na rybníku „Papež“ a 1.plavba Kryštofa Kolumba;
28.září 2005 zamykání vod na rybníku „Kařez“ a 2.plavba Kryštofa Kolumba;
28.září 2006 zamykání Vltavy pod Vyšehradem a 3.plavba Kryštofa Kolumba;
28.září 2007 zamykání Vltavy a 4. plavba Kryštofa Kolumba noční Prahou.
Byly i další akce například „Odemykání Cidliny“ a „Vítání jara v Poděbradech“, nebo
„Ráčkové plují“ na Tyršově koupališti v Rakovníku, „Odemykání Berounky“ apod.
***

„Podzimní emoce“
tradiční výstava emotivních obrazů
a výrobků uživatelů služeb Domova Ráček o.p.s.
Lektor Rabasovy galerie v Rakovníku, Mgr. Dalibor Blažek, uvedl vernisáž slovy:
„Ráček nám vždy umí vyrazit dech. Na podzim nás svojí pravidelnou výstavou „Podzimní
emoce“ aktivizuje“.
Pan Jaromír Tupý, který má v Domově Ráček o.p.s. vnuka, do místního tisku pak
napsal (článek citujeme doslova):
Aby nedošlo k nedorozumění – emoce do muzea nepatří, ale „Podzimní emoce“ je
název již tradiční výstavy klientů-umělců z rakovnického stacionáře Ráček, kteří svoje
nádherná díla - obrazy, keramiku, bižuterii, proutěné košíky a další výrobky, předvedli na
vernisáži v Petrovcově síni muzea T.G.M. v Rakovníku. Opět – a pokolikáté již?, se potvrdila
slova ředitelky Ráčku paní Ilonky Hruškové, která jednu takovouto výstavu uvedla slovy:
„naši klienti vám barvami svých obrazů říkají to, co svými slovy říct nedokáží“!! Sílu jejích
slov si plně uvědomíte před každým vystaveným obrazem, když si přečtete jeho název a po
chvíli na vás z obrazu vytryskne to, co jeho název pouze napovídá! Barevná síla každého
obrazu ve vás vzbudí pocit, že stojíte uprostřed nádherné barevné podzimní přírody a
pochopíte název výstavy „Podzimní emoce“. Prostě těmto obrazům amatérských malířů
z Ráčku porozumíte, což určitě mnohdy nelze tvrdit o dílech tzv.umělců světového jména !
Naprosto stejně lze hodnotit keramické výrobky z pálené hlíny-každá soška, každý džbánek
nebo miska, to jsou všechno ručně vytvořené originály, do nichž autor vložil sám sebe, svoji
duši, která do vás vdýchne pocit úžasné pohody. Výstavní síň byla zcela zaplněna, úvodem
zazpívaná píseň a taneček v podání Ráčků nastolil u návštěvníků vernisáže úžasně uvolněnou
náladu. Prostě – bylo to prima !!! A já dodám svůj neumělý verš jako poděkování „co Ráček
dělá, zaujme a potěší vás zcela“! Výstava je prodejní a potrvá do 28.listopadu 2010 –
nenechte si ji ujít! Jaromír Tupý 10.11.2010.
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Rada ministrů EU zodpovědných za kulturu přijala rozhodnutí, jímž se rok 2011
vyhlašuje „Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství“.
Domov Ráček o.p.s. bude tuto kampaň realizovat v celoročním projektu s názvem:

„Rok tolerance 2011“
Cílem je udržet dosaženou kvalitu registrovaných sociálních služeb denního
stacionáře a chráněného bydlení, které poskytuje Domov Ráček o.p.s. a díky nově získaným
prostorům od Města Rakovník na Pražské dále zvýšit kapacitu odlehčovací služby a rozvinout
nový projekt „sociálně terapeutických dílen Rakovník“ za podpory Evropské unie a
Středočeského kraje. Veřejnost bude s novým projektem seznámena na vernisáži při
slavnostním otevření nové „Galerie Ráček“.
Vedle registrovaných sociálních služeb budou i nadále poskytovány obecně prospěšné
služby ve smyslu statutu Domova Ráček o.p.s., jako jsou rehabilitační pobyty, kulturní,
sportovní a společenské akce,
tísňová péče, krizová pomoc, sociální poradenství,
průvodcovská služba, osvětová, vzdělávací a publikační činnost. Některé z těchto služeb jsou
otevřeny i pro další neziskové organizace a veřejnost. Vyjmenované obecně prospěšné služby
budou zachovány i v novém statutu, který bude přijat se změnou zakládací listiny, jak
vyžaduje novela zákona o obecně prospěšných společnostech.
Díky stálým dárcům a sponzorům chceme překonat období škrtů v sociálních
službách poctivou prací bez toho, že bychom vypisovali sbírky a chodili s kasičkami po
městě. Věříme, že veřejnost toto úsilí bude tolerovat a počet dárců a sponzorů, kteří
cíleně podporují naše projekty poroste. Předem všem děkujeme.
Kalendářní přehled hlavních akcí v roce 2011
14.04.2011 Uspořádání X.ročníku festivalu Středočeského kraje D*Ráček. (Rakovník).
20.05. až 22.05.2011 Účast na IV. ročníku Boganova poháru v paintballu (Chotěšice).
20.06. až 25.06 2011 XXI. Rehabilitační pobyt „OKOUN III“ na Slapech (Líchovy).
01.10.2011 Slavnostní otevření „Galerie Ráček“ vernisáží výtvarných děl (Rakovník).
Průběžně návštěvy koncertů a divadel v Praze a Rakovníku. V rámci celoročního projektu
nebude zapomínáno na již osvědčené akce, jakými jsou například krátké rehabilitační pobyty,
zahradní golf, plavání, rafting, cyklistika, solná jeskyně, infrasauna, bowling apod.
Organizační plán v roce 2011
Zasedání Valné hromady spolku VLTAVAN Praha a účast na oslavách 140.výročí.
Zasedání Správní rady Domova Ráček o.p.s. (červen 2011).
Zasedání Valné hromady HANDICAP LYCEA Praha o.s. (červen 2011).
Zasedání Valné hromady České rady humanitárních organizací (květen 2011).
Spolupráce se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.
Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, zejména v Poděbradech a Sedlci.
Spolupráce se Sjednocenou organizace nevidomých a slabozrakých v Rakovníku.
Zasedání Dozorčí rady Domova Ráček o.p.s. (prosinec 2011).
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Finanční rozvaha realizace projektu sociálních služeb v roce 2011
Nákladová
položka
1.Provozní náklady
1.1. Materiálové náklady
• potraviny
• kancelářské potřeby
• vybavení DDHM1 do
40 000,00 Kč
•
věcné odměny (kult.)
• pomůcky,ost.mat.
•

•
•
•

pohonné hmoty

proutěný materiál
keramický materiál
tkaniny,barvy,apod.

1.2. Nemateriálové náklady
1.2.1. energie
• elektřina
• plyn
• vodné a stočné
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 pojištění
2.3. DPP

Celkové náklady na
realizaci služby 2010
Úhrnem

Denní
stacionář

Odlehčovací
služba

Soc.
terapeut.
dílna

Chráněný
byt

1 058 884
290 883
65 883
30 000
40 000

56 500
15 500
15 000
500
0

220 000
75 000
0
5 000
20 000

20 000
100 000
35 000
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
5 000
15 000
10 000
20 000

130 500
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0

768 001
187 000
60 000
100 000
27 000
70 000
50 000
20 000
8 000
503 001
120 000
10 000
20 000
1

41 000
32 000
18 000
10 000
4 000
0
0
0
0
9 000
2 000
0
0
7 000

145 000
36 000
15 000
15 000
6 000
20 000
20 000
0
0
89 000
14 000
1 000
0
36 000

130 000
82 000
25 000
42 000
15 000
20 000
20 000
0
0
28 000
8 000
0
0
20 000

140 000
30 000
63 300
60 000
59 700
1 504 756
1 504 756
1 108 400

0
0
0
0
0
49 044
49 044
36 600

30 000
5 000
0
3 000
0
604 608
604 608
451 200

0
0
0
0
0
49 044
49 044
36 600

376 856
19 500

12 444
0

153408
0

12 444
0

824 608

179 540

2 563 640

105 544
3 673 332
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Zpráva o hospodaření za rok 2010
Zpráva o hospodaření za rok 2010
Příjmy za rok 2010 činily celkem
Výdaje za rok 2010 činily celkem
Výsledek hospodaření za rok 2010 celkem

Kč 3 306 289,92
Kč 3 304 388,40
Kč
1 901,52

zisk

Hlavní činnost:
příjmy
Kč 3 228 624,92
výdaje
Kč 3 258 668,10
ztráta
Kč - 30 043,18

Vedlejší
příjmy
výdaje
zisk

činnost:
Kč 77 665,00
Kč 45 720,30
Kč 31 944,70

Příjmy:
Příjmy organizace z hlavní činnosti celkem

Kč 3 228 624,92

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

Kč 1 732 647,00
Kč
70 000,00
Kč 1 163 000,00
Kč
301 647,00
Kč
15 000,00
Kč
15 000,00
Kč
168 000,00

celkem
MěÚ Rakovník
Ministerstva práce a soc. věcí
Úřadu práce
Středočeského kraje odbor kultury
Ministerstva kultury
Středočeského kraje humanitární fond

Jiné ostatní výnosy

Kč 1 115 502,24

Úroky z účtu

Kč

542,68

Zúčtování fondů
Kč
379 933,00
-pro financování provozu Domova Ráček o.p.s. byly z Rezervního fondu
uvolněny prostředky získané jako sponzorské dary
Zůstatek Rezervního fondu činí k 31.12.2010 Kč 408 047,39 a zůstává
zdrojem financování pro další účetní období.
Celkové náklady na mzdu ředitele včetně odvodů činily Kč 418 746,00.
Výdaje:
Výdaje organizace na hlavní činnost činily celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné pojištění
Ostatní náklady

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

3 258
460
151
812
1 269
426
137

668,10
740,76
410,00
887,61
701,00
185,00
743,73

K 31.12.2010 byla provedena fyzická inventura hmotného i finančního
majetku společnosti, ve všech položkách se fyzický stav rovnal stavu
účetnímu.

Sestavila k 31.12.2010
Ing. Andrea Bendová
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VÝPIS
VÝROK

AUDITORA

Zpráva k účetní závěrce sestavené podle českých účetních předpisů
k 31.12.2010
Zpráva o účetní závěrce
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s., tj.
rozvahu k 31.12.2010, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 a přílohu
této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod.
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. 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 31.12.2010 a nákladů, výnosů a
výsledku jejího hospodaření za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy - výrok zní
BEZ VÝHRAD
Ověření výroční zprávy
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou 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 : 14. 3. 2011
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Domov Ráček® o.p.s.
Domov Ráček o.p.s. je nestátní, neziskové humanitární zařízení, s plnou právní
subjektivitou, které více než 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 o.p.s. v souladu se svým posláním standardy kvality Zákona
o sociálních službách.
Domov Ráček o.p.s. pomáhá více jak dvaceti pěti dospělým „dětem“ prožít
plnohodnotný život; zajišťuje pro ně pobyt v denním stacionáři v dobrém kolektivu,
práci v sociálně terapeutické dílně, podle možnosti i výchovu a vzdělávání, pro
některé také bydlení v chráněném bytě a odlehčovací službu. Denně je připravován
bohatý rehabilitační program s různými druhy terapie. Domov Ráček o.p.s. 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 Ráček o.p.s. sám získal řadu cen jak v regionálních kulturních soutěžích, tak
v celostátním Videofestivalu® „S vámi nás baví svět“ a na sportovních hrách „Proboopen-handicap“. Za vybudování tohoto zařízení a za realizaci projektů pro
handicapované byla jeho ředitelce, paní Iloně Hruškové, udělena novináři
Západočeského regionu výroční cena za občanskou statečnost v roce 1999.
Domov Ráček o.p.s. 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 mecenášů a
granty od nadací a Evropské Unie, bez kterých by Domov Ráček o.p.s. neměl
dostatek finančních prostředků na svoji bohatou činnost.
A noticka na závěr: pojmenování „Ráček“ a svoje logo odvodil domov z názvu
města Rakovníka a z jeho znaku.
Domov Ráček o.p.s., Na Sekyře 1765, Rakovník 269 01
IČ 27115071, číslo účtu 543511309/0800
Telefon 313 519 920, mobil 777-727-355
E-mail : IlonaHruskova@seznam.cz, www.DomovRacek.cz
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The “Ráček” Home
The “Ráček” Home (ráček in English means “little crab”) is a non-governmental, nonprofit, humanitarian institution with full legal subjectivity, which has now been caring for
handicapped people from the town of Rakovník and its environs for almost ten years. The
home was co-founded by the civic Association for Assisting the Mentally Disabled (Sdružení
pro pomoc mentálně postiženým), which has been operating in the Czech Republic since
1969, and the HANDICAP LYCEUM Prague.
In keeping with their mission and with the help of the Ministry of Labour and Social
Affairs and the Central Bohemia Region, Ráček Home provides standards of quality
established in the Act on Social Services.
The home helps 20 adult “children” live a full life. It arranges a daily stay for them in
a good group as well as work in a therapeutic workshop. According to the opportunities
available, it also arranges education and training, as well as accommodation for some in a
secure dwelling with a partial assistance service. An extensive rehabilitation programme with
various types of therapy is prepared on a daily basis. The home also organises rehabilitation
stays, excursions, boating camps, cultural exhibitions and shows, the “D*Ráček” theatre
festival and film festivals that are not just for handicapped people but also for the general
public and collaborating humanitarian organisations within the framework of integration. The
home has itself won a number of prizes both in regional cultural competitions and in the
nationwide “Video Festival”. It has also won prizes at the “Probo-Open-Handicap” sports
games. For establishing this home and implementing projects for handicapped people, the
home’s director, Ilona Hrušková, was awarded the annual prize for civic gallantry in 1999 by
journalists from the West-Bohemian region.
In the time it has been in existence, the home has built up a reputation and become
very well respected in the region and beyond, Consequently, it has plenty of enthusiastic
volunteers and school trainees, who happily become involved in the home’s activities for free.
The home’s successes are often published in the media, and this helps it to obtain donations
from sponsors and grants from foundations and the European Union, without which it would
not have enough funds for its operations and wide range of activities.
And finally a short note to conclude: the home derived its name ráček (“Little Crab“)
and its logo from the name and symbol of the town of Rakovník (which comes from the
word “Rak”, meaning “crab”).
Domov Ráček o.p.s., Na Sekyře 1765, Rakovník 269 01
Registration No.: 27115071, Bank account number: 0543511309/0800
Tel: 313 519 920, Mobile: 777 727 355
E-mail: ilonahruskova@seznam.cz , www.DomovRacek.cz
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Heimstätte „Ráček“
Die Heimstätte „Ráček“ (ráček bedeutet in der Übersetzung „kleiner Krebs“) ist eine
nichtstaatliche, gemeinnützige humanitäre Einrichtung mit voller juristischer Subjektivität,
welche bereits seit fast 10 Jahren behinderte Personen aus der Stadt Rakovník und deren
Umgebung betreut. An ihrer Gründung waren die Bürgervereinigung zur Hilfe für seelisch
Behinderte, welche in der Tschechischen Republik seit dem Jahre 1969 tätig ist, sowie das
HANDICAP LYCEUM Praha beteiligt.
Mit Hilfe von Subventionen des Ministeriums für Arbeit und Soziales und des
Bezirks Mittelböhmens erfüllt die Heimstätte „Ráček“ im Einklang mit ihrer Mission die
Qualitätsstandards des Gesetzes über Sozialdienstleistungen.
Die Heimstätte hilft zwanzig erwachsenen „Kindern“, ein vollwertiges Leben zu
leben; sie gewährleistet ihnen den Tagesaufenthalt in einem guten Kollektiv, Arbeit in einer
therapeutischen Werkstatt, je nach Möglichkeit auch Erziehung und Bildung, für einige unter
anderem das Wohnen in einer geschützten Wohnung mit teilweisem Assistenzdienst. Täglich
wird ein reiches Rehabilitationsprogramm mit verschiedenen Therapiearten vorbereitet. Die
Heimstätte veranstaltet ebenfalls Rehabilitations-aufenthalte, Ausflüge, Wassersportlager,
kulturelle Schauen und Ausstellungen, das Theaterfestival „D*Ráček“ (zu deutsch „D*kleiner
Krebs“, wobei das „D“ am Anfang für „divadlo“ - „Theater“ stehen mag; zusammengelesen
ergeben die Buchstaben allerdings das Wort „kleiner Drache“) und Filmfestivals nicht nur für
Behinderte, sondern im Rahmen der Integration auch für die breite Öffentlichkeit sowie für
zusammenarbeitende humanitäre Organisationen. Die Heimstätte errang eine Reihe von
Preisen sowohl in regionalen Kulturwettbewerben als auch auf dem republikweiten
„Videofestival“ und bei den Sportspielen „Probo-open-handicap“. Für die Errichtung dieser
Heimstätte und die Verwirklichung der Projekte für Behinderte wurde der Direktorin der
Heimstätte, Frau Ilona Hrušková, im Jahre 1999 von den Journalisten der Region
Westböhmen der Jubiläumspreis für Zivilcourage erteilt.
Die Heimstätte baute sich während der Dauer ihres Bestehens eine angesehene
Stellung in der Region wie auch außerhalb auf, und so verfügt sie über eine ausreichende
Menge begeisterter freiwilliger Mitarbeiter sowie Praktikanten aus Schulen, welche gern und
unentgeltlich an den Tätigkeiten teilnehmen. Die Erfolge der Heimstätte werden oft in den
Nachrichtenmedien veröffentlicht und helfen somit, Gaben von Sponsoren und Beihilfen von
Stiftungen und der Europäischen Union zu erringen, ohne welche die Heimstätte nicht genug
finanzielle Mittel für den Betrieb und für ihre reiche Tätigkeit hätte.
Und noch eine Anmerkung zum Abschluss: die Benennung „Ráček“ (kleiner Krebs)
und das Logo hat die Heimstätte vom Namen der Stadt Rakovník (vom Wort rak, d.h. Krebs)
und von ihrem Wappen abgeleitet.
Domov Ráček o.p.s., Na Sekyře 1765, Rakovník 269 01
IDENT.-NR. 27115071, Kontonummer 543511309/0800
Telefon 313 519 920, Handy 777-727-355
E-Mail: Ilonahruskova@seznam.cz; www.DomovRacek.cz
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Hogar “Ráček”
El Hogar “Ráček” (Cangrejito) es una institución humanitaria no gubernamental y sin
fines de lucro, con una personería legal plena y que casi diez años está al cuidado de las
personas minusválidas de la ciudad de Rakovník y sus alrededores. El la fundación del
Hogar han participado la Asociación para la ayuda de los discapacitados mentales, que
opera en la República Checa desde el año 1969, y el HANDICAP LYCEUM.
Con ayuda de las dotaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la región
de Bohemia Central, el Hogar “Ráček”, en armonía con su misión, cumple con los
estándares de calidad de la Ley de Servicios Sociales.
El Hogar ayuda a una veintena de “niños” adultos a vivir una vida plena;
garantizándoles la permanencia diaria en medio de un buen grupo, trabajo en un taller
terapéutico y, según las posibilidades, también educación; para algunos de ellos también
vivienda en un apartamento protegido y con un servicio parcial de asistencia. Diariamente
se prepara un programa de rehabilitación con diferentes tipos de terapia. El Hogar también
organiza estancias de rehabilitación, excursiones, campamentos náuticos, desfiles
culturales y exposiciones, un festival de teatro “D*Ráček” (D*Cangrejito) y festivales de
filme, no sólo para personas con handicap; sino también, dentro del marco de integración,
para todo el público y organizaciones humanitarias que nos colaboran. El Hogar, por sí
mismo, obtuvo una serie de premios tanto en certámenes culturales en el ámbito regional,
como en el “Videofestival” a escala nacional y en los juegos deportivos “Probo-openhandicap”. 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.racek.wz.cz
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Zlatá listina dárců, sponzorů a mecenášů 2010
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 271 045 Kč:
zveřejňujeme a děkujeme :
Darovaná částka
100 000 Kč
40 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
10 045 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
9 000 Kč
4 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
271 045 Kč

Dárci peněžního daru a sponzoři
Ing. Zdeněk Procházka, podnikatel
RWE Transgas, a.s.
Tepelné zásobování Rakovník s.r.o.
Procter & Gamble Rakona s.r.o. Rakovník
Občanské sdružení ADVENT o.s.
MUDr.Marie Rybová
Klub přátel dětí dětských domovů Nové Strašecí o.s.
VEREK s.r.o. Beroun
Stavební firma Lenner Rakovník
Sbor dobrovolných hasičů Krakov
Box klub – Petr Mendík
Městys Pavlíkov
MUDr. Miroslava Švábová
Dagmar Folberová
Zdeněk Jirkovský
Lukáš Procházka
Marie Machková
Celkem

Hodnota daru
Věcné dary a služby
6 000 Kč Paní Gudrun Humlová
7 000 Kč Salón Beauty Radky Šímové
2 000 Kč Restaurace Černý Orel Rakovník
Město Rakovník pronajímá Domovu Ráček o.p.s. prostory stacionáře
a sociálně terapeutické dílny za symbolickou jednu korunu českou ročně.
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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.
( 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 2010 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

Výroční zprávu za rok 2010 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Domova Ráček o.p.s.
Auditorský výrok byl vyjádřen odpovědným auditorem společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o.

