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Úvodem
k deváté výroční zprávě obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s.
Errare humanun est (řekl před 2000 lety Lucius Annaeus Seneca). Jsme mu za
ta slova vděční. Do názvu našeho projektu jsme se totiž netrefili a rok 2012 „Rokem
klidu a stability“ nebyl. Snad se měl nazývat jako „Rok neklidu a lability“. Proč?
Začátek roku destabilizovala psychickou pohodu malých i velkých Ráčat zpráva
z inspekce; k neklidu přispěly jak havárie, tak neustálé rekonstrukce a stavební práce.
Dvakrát byl Ráček vytopen, musela se udělat nová podlaha, sháněl se nábytek a znovu
se budovala relaxační místnost v suterénu. V Galerii Ráčku se za peníze získané od
sponzorů montovalo další plynové topení a vyměňovala se okna v celkové hodnotě
přes 200.000 Kč (v novinách pak s úsměvem napsali: „Domov Ráček požádal město,
zda by směl na vlastní náklady vyměnit okna v městském objektu na Pražské čp. 97.
Rada města žádosti vyhověla“). Dodejme, že město bylo spokojeno i s tím, že náklady
na provoz kuchyně Jeslí začal hradit Domov Ráček o.p.s. a v tisku se pochlubilo
úsporou ve výši 300.000 Kč. Věříme, že klid a stabilita nás teprve čeká. Prostě, jak
jsme citovali Senecu, „Mýlit se je lidské“.
Když už jsme se dotkli peněz tak pokračujme. Domov Ráček o.p.s. je snad
jediná nezisková organizace, která si nikdy nestěžovala na nedostatek peněz. Dokonce
někdo prohlásil, že je nejbohatší „ópeeskou“ v širokém okolí. Není to tak. Byli jsme
vždy skromní nejen ve výdajích, ale zvláště ve mzdových nárocích pracovnic. Správní
či dozorčí rada odměny nepobírala. Nějak jsme vždy s tím málem na účtu vyšli.
Velkým přínosem do rozpočtu byl grant Evropské unie, který však bude končit, a
nečekáme, že by jej ministerská dotace (MPSV) vynahradila. O Středočeském kraji
nemluvě, ten nám dotaci už letos nedal a tu loňskou splácí. Aby se udržel vyrovnaný
rozpočet při stejné kvalitě služeb a stálém zdražování energií, potravin a jiných
nákladů, bude záležet i na rodičích, zda „příspěvek na péči“, který dostávají od státu,
využijí zejména pro péči poskytovanou Domovem Ráček o.p.s., nebo spíše na
vylepšení své rodinné situace. Po výtkách inspekce byly ceny za péči v Domově Ráček
o.p.s. upraveny podle zákona o sociálních službách a někde došlo ke zvýšení. Již jsme
zveřejnili, že někteří rodiče šetří peníze tím, že omezují dětem pobyt ve stacionáři a
nevyužívají kapacity, která je pro ně připravena. Rovněž cena za obědy (nemají být
hrazeny z příspěvků na péči, ale z důchodů) je nyní hluboko pod limitem stanoveným
zákonem a nepokrývá náklady stravování, zvláště při zdražení potravin a DPH.
Dodejme, že poplatky uživatelů služeb za péči činí v rozpočtu Domova Ráček o.p.s.
pouze 24% příjmů a zbytek se musí zajistit jinými způsoby (a není to lehké).
Když už jsme se dotkli inspekce, tak se k ní vraťme (letos snad naposledy).
Vzhledem k tomu, že jsme stále nemohli pochopit myšlení a zejména písemné výtky
inspektorek v jejich kritické zprávě, navíc pod pohrůžkou padesátitisícové pokuty (!),
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vyžádali jsme si konzultaci v Praze. Pak jsme to vše podle nich upravili a celá anabáze
s vyjádřením, že je to tak „dostatečné“ byla ukončena. Vše zlé je však k něčemu
dobré: jeden úkol jsme zpracovali do hezkého videoklipu. Je pro případné nové
zájemce zpívá o tom, jak to v Ráčku chodí. Na melodii z písničky „Šrouby a matice“
byla složena písnička nová s názvem „Ráčci a Račice“ která začíná slovy „Mezi
nebem a zemí je Ráček, který já moc dobře znám a rád to tam mám…“. Je k vidění na
našem webu.
Když už jsme se dotkli webu, připomínáme, že tam také naleznete bohatou foto
galerii z našich rehabilitačních pobytů a další činnosti. „Díky“ digitálním aparátům
jsou tam těch fotografií stovky. Tak můžete vidět, jak se Ráčata měla dobře na
vodáckém táboře „OKOUN IV“ („čtyři“, to protože jsme byli ve středisku vozíčkářů
PROSAZ už počtvrté a máme objednán i pátý pobyt), jak bojovala na pátém
„Boganově poháru“ s poděbradskými kamarády, či jak si užívala moře ve Španělsku.
Je tam nejen fotogalerie a videotéka, ale celý průřez naší práce, zábavy a rehabilitace i
nabídka výrobků sociálně terapeutické dílny. Také ale výroční zprávy a články z tisku.
Kapacita pro poskytování služeb Domova Ráček o.p.s. je více než naplněna,
kádr pracovnic je stabilizován, správní a dozorčí rada pracuje bezchybně. Všechny
kontroly státních orgánů, které proběhly v roce 2012 (Krajské hygienické stanice,
Všeobecné zdravotní pojišťovny, Okresní správy sociálního zabezpečení a Finančního
úřadu v Rakovníku) dopadly výtečně. Obdobně dopadla i kontrola provedená dozorčí
radou a zejména audit, který byl „bez výhrad“. To je zásluhou nejen ředitelky a
pracovnic v sociálních službách, ale i ekonomky Ing. Andrey Bendové. Někteří rodiče
nadstandardní péči považují za samozřejmost a netuší, kolik práce to všechno obnáší a
jaké to přináší i problémy. Mnoho rodičů si toho naopak váží, zvláště když vidí, jak se
jejich děti do „svého Ráčku“ denně těší. My jsme těmto uznalým rodičům vděčni a
máme jejich děti už patnáct let rádi.
Ilona Hrušková a JUDr. Josef J.Veselý
zakladatelé společnosti
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Statut
obecně prospěšné společnosti
"Domov Ráček o.p.s. "
Preambule
Domov Ráček o.p.s. je samostatnou, veřejně prospěšnou 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 z roku 1998.
Článek I
Zakladatelé, název a sídlo společnosti
1. Zakladateli společnosti jsou:
JUDr. Josef J.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.
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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.
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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 za
přítomnosti nebo jiné účasti 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 J.Veselý trvalým pobytem Praha, předseda správní rady, PhDr. Jarmila
Divišová, Ph.D., a Mgr. Lenka Niezgodová obě 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. Dozorčí rada je usnášeníschopná a rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou za
přítomnosti nebo jiné účasti svých členů. Při hlasování mají členové dozorčí rady rovná
hlasovací práva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
6. Složení první dozorčí rady je následující:
Jana Lencová, trvalým pobytem Praha, předsedkyně dozorčí rady, Bc. Marie Machková,
trvalým pobytem Senomaty, Mgr. Jana Redlová, trvalým pobytem Rakovník.
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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;
f) hostinskou činnost.
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 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 pozdějších
předpisů, zejména novely č. 231/2010 Sb.

Statut byl projednán a doplněn na zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s.
dne 30. prosince 2012 s účinností od 1. ledna 2013.
Výroční zprávu za rok 2012 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 šestnáctého zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s.
dne 21. června 2012.
Správní rada se sešla v souladu se Zákonem č.248/1995 Sb. a zřizovací listinou na
svém letošním prvním zasedání, aby posoudila stav realizace projektu „Roku klidu a stability
2012. Správní rada přijala toto usnesení:
ad 1. Kontrola plnění usnesení z patnáctého zasedání správní rady 28.12.2011: úkoly ze
zasedání správní rady a společného zasedání s dozorčí radou byly splněny.
ad 2. Správní rada schvaluje účetní závěrku za rok 2011 a převod hospodářského výsledku
roku 2011 ve výši 1.789,37 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.
3.2. Výroční zprávu 2011 (případně ve více výtiscích pro šíření mezi organizacemi a úřady) si
mohou členky správní a dozorčí rady vyzvednout u ředitelky Domova Ráček o.p.s.
ad 4. Správní rada uzavírá příkazní smlouvu podle §724 an. Občanského zákoníku
s ředitelkou Domova Ráček o.p.s. na zastupování společnosti navenek a plnění povinností
statutárního zástupce.
ad 5. Správní rada se seznámila s konečným závěrem inspekce a bere na vědomí, že
zpráva o plnění uložených opatření čj. 080217/2011/KUSK/SOC byla vyhodnocená jako
dostatečná a další inspekce bude pravděpodobně v roce 2013.
ad 6. Správní rada bere na vědomí:
6.1. Informaci ředitelky o plnění celoročního projektu „Roku klidu a stability 2012“ a
„Sociálně terapeutických dílen Rakovník“.
6.2. Informaci ředitelky o stavebních úpravách Domova Ráček o.p.s. vybudování nových
prostor a řešení vodovodní havárie v objektu. Oceňuje úsilí všech pracovnic o odstranění
následků s tím, že oceňuje i omezení dovolené v červenci a srpnu k výměně podlah aj.
6.2. Snížení příjmů za stravu a pobyt vlivem omezení docházky některých uživatelů služeb,
aby jejich rodiče ušetřili. Bude nutno hledat řešení východiska.
V Líchovech dne 21. června 2012
PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D.

Číslo jednací: 127/2012
Mgr. Lenka Niezgodová

JUDr. Josef J.Veselý

Na vědomí: statutární zástupce Ilona Hrušková

Výroční zprávu za rok 2012 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
ze sedmnáctého zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s.
30.12.2012 za účasti dozorčí rady.
Správní rada se sešla v souladu se Zákonem č.248/1995 Sb. a zřizovací listinou na
svém sedmnáctém zasedání, aby vyhodnotila poskytování péče a realizaci projektu „Roku
klidu a stability 2012“. Zasedání se zúčastnila i dozorčí rada a pozvané pracovnice
v sociálních službách. Správní rada přijala toto usnesení:
ad 1. Kontrola plnění usnesení z šestnáctého zasedání správní rady:
1.1. úkoly ze zasedání správní rady 21.06.2012 byly splněny. Navíc byly plněny neplánované
úkoly související s odstraňováním škod na budově a majetku Domova Ráček o.p.s. a
pokračující rekonstrukce chráněného bytu a Galerie na Pražské.
1.2. Správní rada schvaluje opatření ke zvýšení poplatku za stravování, který neodpovídal
vynaloženým, nákladům na který upozornila.
ad 2. Správní rada bere na vědomí:
2.1 Zprávu ředitelky Ilony Hruškové o vyhodnocení poskytované péče a splnění projektu
„Rok klidu a stability 2012“.
2.2 Informaci o splnění projektu EU „sociálně terapeutické dílny Rakovník“.
2.3 Zprávu dozorčí rady o provedené kontrole činnosti a hospodaření.
ad 3. Správní rada projednala a schválila změny ve statutu Domova Ráček o.p.s.
v preambuli, a článcích VI a VII. Změna bude zveřejněna ve Výroční zprávě 2012.
ad 4. Správní rada schvaluje:
4.1. Cíle a plán činnosti na rok 2013 pod názvem projektu „Rok víry a vody pro život“.
4.2. Koncept Výroční zprávy za rok 2012 s tím, že čistopis schválí korespondenčně.
Číslo jednací: 204/2012
PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D.
Mgr. Lenka Niezgodová
Na vědomí: statutární zástupce Ilona Hrušková

JUDr. Josef J.Veselý

***
Zpráva
z třetího zasedání dozorčí rady Domova Ráček o.p.s.
dne 30. prosince 2012
Dozorčí rada se společně se správní radou sešla na svém třetím zasedání, aby
v souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., uskutečnila kontrolu činnosti společnosti Domov
Ráček o.p.s. v roce 2012. Dozorčí rada si vytýčila následující kontrolní úkoly:
Výroční zprávu za rok 2012 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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ad 1. Přezkoumání výsledků jiných kontrol (dokladovala ředitelka pí Ilona Hrušková).
a)
Dozorčí rada se seznámila se zprávou o odstranění nedostatků a konečným závěrem
inspekce roku 2011. Bere na vědomí, že inspekční komise schválila zprávu jako dostatečnou.
b)
Dozorčí rada přezkoumala zápisy kontrolních útvarů Všeobecné zdravotní
pojišťovny, Krajské hygienické stanice, Okresní Správy sociálního zabezpečení a Finančního
úřadu v Rakovníku. Z předložených zápisů vyplývá, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.
c)
Hodnocení kontrolního úkolu: výborně.
ad 2. Kontrola ekonomiky zásobování a stravování (dokladovala pracovnice v sociálních
službách pí Petra Debnárová).
a)
Vzhledem k tomu, že příspěvková organizace „Jesle“, nebyla schopna zajistit provoz
kuchyňského bloku v objektu Na Sekyře 1765 (jeden čas byla strava dokonce dovážena),
přistoupila obecně prospěšná společnost Domov Ráček k rozhodnutí převzít odpovědnost za
přípravu a výdej stravy jak pro svoje uživatele, tak pro děti v Jeslích. Kuchyň byla převzata a
dovybavena některými zařízeními z vlastních peněz (například myčkou za cca 50.000 Kč aj.),
byly odkoupeny potraviny ze skladu Jeslí a také zajištěno živnostenské oprávnění na
hostinskou činnost. Byl zakoupen počítačový program a zavedena nová dokumentace.
V současné době je díky kuchařce pí Schumannové a její pomocnici pí Tomešové stravování
kvalitní ke spokojenosti strávníků, v některých případech i přespolních. V kuchyňském bloku
je vzorný pořádek. Závady nezjistila ani kontrola hygieniků.
b)
Dozorčí rada mimo jiné přezkoumala výdejky potravin ze skladu do kuchyně, způsob
inventarizace zásob potravin i sledování ekonomických ukazatelů (v počítačovém programu)
a neshledala závady, naopak. Počínaje tvorbou vyváženého jídelníčku, přes hospodárný
přístup k objednávkám ve velkoobchodě i k nákupům v maloobchodě, byla se stavem
zásobování a stravování plně spokojena. Na tom má hlavní zásluhu pracovnice v sociálních
službách pí Petra Debnárová, která si tuto oblast sama vzala na starost.
c) Hodnocení kontrolního úkolu: výborně.
ad 3. Stavební úpravy objektů a výrobní program ve spolupráci se společností PINIE
Lubná, spol. s.r.o. (dokladovala sociální pracovnice Bc. Markéta Kovářová).
a) Dozorčí rada se seznámila se stavebními úpravami v objektech Na Sekyře i Pražská.
Úpravy byly provedeny na základě stavebních povolení a značná část byla zajištěna a
uhrazena Domovem Ráček o.p.s. z grantů či darů sponzorů ve prospěch nemovitostí Města
Rakovník (výměna oken, vybudování topení apod.). Seznam sponzorů je ve výroční zprávě.
b)
Dozorčí rada vzala na vědomí ekonomické výsledky spolupráce se společností PINIE
Lubná, spol. s r.o. a vyzvala Bc. Kovářovou k písemnému vyhodnocení do výroční zprávy.
c) Hodnocení kontrolního úkolu: výborně.

USNESENÍ
Dozorčí rada přijala usnesení, že obecně prospěšná společnost
Domov Ráček o.p.s. plní úkoly v souladu se svým posláním.
Čj. 203/2012
Jana Lencová, předsedkyně rady

Bc. Marie Machková

Mgr. Jana Redlová

Výroční zprávu za rok 2012 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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Vyhodnocení poskytnutých sociálních služeb v roce 2012
(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
15.02.2012
18.04.2012
06.06.2012
27.06.2012
29.06.2012
03.10.2012
07.11.2012
22.11.2012
05.12.2012
07.12.2012
14.12.2012
19.12.2012
21.12.2012

Návštěva výstavy v Rabasově galerii.
Návštěva výstavy ve Wintrově síni.
Návštěva výstavy ve Wintrově síni.
Slavnostní zakončení školního roku v restauraci Hájenka.
Zahradní slavnost v Ráčku.
Návštěva výstavy v Rabasově galerii.
Pohádkové čtení s Milanem Zimmermannem.
Návštěva výstavy v Rabasově galerii.
Mikuláš na radnici - nadílka od MěÚ Rakovník.
Čerti v Městské knihovně.
Vánoce Ráčků.
Zpívání s MŠ V Lukách.
Vánoční posezení se studenty MOA Rakovník.

b) chráněné bydlení s částečnou asistenční službou a odlehčovací službou
09.-13.01.2012 Ilona Hvězdová, odlehčovací služba.
16.-20.04.2012 Vladan Šimon, odlehčovací služba.
05.-08.06.2012 Vladan Šimon, odlehčovací služba.
09.-12.08.2012 Vladan Šimon, odlehčovací služba.
04.-06.09.2012 Jan Majba, odlehčovací služba.
12.-17.09.2012 Vladan Šimon,odlehčovací služba.
16.-17.09.2012 Jan Majba, odlehčovací služba.
13.09.-11.10.2012 Jiří Krupička, odlehčovací služba.
10.-18.10.2012 Jan Majba, odlehčovací služba.
07.-08.11.2012 Vladan Šimon, odlehčovací služba.
10.-12.12.2012 Šárka Humlová, odlehčovací služba.
Celoroční odlehčovací služba Monika Hnízdilová, pravidelně od pondělí do pátku.
c) služby sociálně terapeutické dílny
02.-10.04.2012 Prezentace velikonočních výrobků v Kněževsi.
02.-11.04.2012 Prezentace výrobků v Roubence v Senomatech.
09.05.2012 Prezentace výrobků na Jarmarku v Unhošti.
28.07.2012 Prezentace výrobků na festivalu Coombal v Rakovníku.
11.08.2012 Prezentace výrobků ve Slabcích.
01.09.2012 Prezentace výrobků v Roubence v Rakovníku.
01.-02.09.2012 Prezentace výrobků na Autosalónu v Rakovníku.
Výroční zprávu za rok 2012 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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24.11.2012 Prezentace výrobků ve Slabcích.
29.11.2012 Prezentace výrobků v ZUŠ v Rakovníku, Na Zátiší.
01.12.2012 Vánoční prezentace výrobků v Lubné.
10.-21.2012 Prezentace výrobků v Kněževsi.
13.12.2012 Pohoda V Brance, vánoční výstava výrobků.
14.-21.12.2012 Prezentace výrobků v Hořesedlích.
d) sociální rehabilitace, rehabilitační pobyty
Rehabilitace v infrasauně, solné jeskyni a masáže:
• pravidelně každý týden, ve středu a v pátek.
Relaxace tibetskými miskami:
• pravidelně jednou za dva měsíce.
18.06.- 23.06.2012 Rehabilitační pobyt Okoun IV. Líchovy na Slapské přehradě.
07.09.- 16.09.2012 Rehabilitační pobyt ve Španělsku, Lloret de Mar.

e) kulturní, sportovní a společenské akce pro osoby s mentálním či tělesným
handicapem nebo s kombinovanými vadami a jejich sourozence, rodiče
či asistenty
Tři králové, návštěva skupiny Hradní Duo v Ráčku.
Bazén Slaný ve spolupráci se SZP v Čisté.
Listování s Městskou knihovnou – Komisař Vrťapka.
Noc s Andersenem s Městskou knihovnou.
Sportovec roku, akce týdeníku RAPORT, předávání cen- Ráčkovské
medoviny a polštářků, vyrobených v sociálně terapeutické dílny.
24.04.2012 Koncert TV Nova „ Chceme žít s vámi“.
04.05.2012 Senomaty tančí – účast na taneční přehlídce.
17.05.2012 Notička, účast na pěvecké soutěži v Jesenici.
18.-20.05.2012 Paitball, sportovní víkend se SDM Chotěšice.
28.05.2012 Čertova zkouška - divadelní představení žáků 3.ZŠ Rakovník.
01.06.2012 Návštěva u vojenského útvaru v Rakovníku.
10.06.2012 Turnaj v minigolfu - Horní Bezděkov.
26.06.2012 Soutěžní dopoledne se studenty MOA Rakovník.
28.-29.7.2012 Coombal – pomoc při organizaci hudebního festivalu.
24.08.2012 Výlet s lodí po Labi ve spolupráci se SZP v Rakovníku.
09.11.2012 Popelka – návštěva divadelního festivalu v Rakovníku.
15.12.2012 Adventní bazárek s výtěžkem pro Domov Ráček o.p.s.
06.01.2012
24.03.2012
28.03.2012
30.03.2012
05.04.2012

Výroční zprávu za rok 2012 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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f) pomoc uživatelům služeb a jejich rodičům v tíživé situaci
Pravidelné konzultace s rodiči nebo opatrovníky:
• jednání k omezení způsobilosti k právním úkonům,
• vyřizování průkazů ZTP/P,
• vyřizování občanských průkazů,
• vyřizování příspěvků na péči,
• vyřizování příspěvku na mobilitu.
g) sociální poradenství, v případě potřeby přímé zastupování uživatelů služeb
a průvodcovská služba
20.01.2012 Konzultace se studentkou slečnou Mládkovou.
23.01.2012 Konzultace s studentkou slečnou Razímovou.
02.03.2012 Konzultace s praktikantkou slečnou Štrougalovou.
12.03.2012 Konzultace s praktikantkou slečnou Bereczovou.
13.04.2012 Konzultace se studentkou slečnou Borešovou.
23.04.2012 Konzultace se studentkou slečnou Rážovou.
07.06.2012 Konzultace se studentkou slečnou Rážovou.
20.08.2012 Konzultace s praktikantkou slečnou Honsovou.
07.11.2012 Konzultace s praktikantkou paní Trskovou.
16.11.2012 Konzultace s praktikantkou paní Kohoutovou.
16.11.2012 Konzultace s praktikantkou paní Varyšovou.
Pravidelně 2x za rok doprovod Jana Litavce na ušní ošetření.
Pravidelně 2x za rok doprovod Jana Litavce na neurologické vyšetření.
Pravidelně 2x za rok doprovod Moniky Klucové na stomatologické vyšetření.
Pravidelně 1x za měsíc doprovod na pedikúru (Jan Majba, Pavel Pospíšil,
Jan Machek, Monika Klucová, Monika Hnízdilová).
h) osvětová, vzdělávací a publikační činnost v oblasti sociální a zdravotnické
25.04.2012 Konference Svazu zdravotně postižených v Rakovníku.
19.06.2012 Valná hromada HANDICAP LYCEA Praha o.s.
21.06.2012 Zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s.
a vydání výroční zprávy za rok 2011.
20.08.2012 Supervize s PhDr. Jarmilou Divišovou, Ph.D.
11.11.2012 Vydání plánu a cílů na rok 2013 v letáčku.
07.12.2012 Supervize s PhDr. Jarmilou Divišovou, Ph.D.
30.12.2012 Zasedání správní a dozorčí rady Domova Ráček o.p.s.
1x za dva měsíce Účast na schůzi Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých

Výroční zprávu za rok 2012 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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Vyhodnocení některých akcí roku 2012
uvedených v předchozím kalendářním přehledu poskytnutých sociálních služeb
(fotodokumentaci a video naleznete na www.domovracek.cz)
Ráček versus Poděbrady
(V. ročník Boganova poháru)
Málo her zaujme děti natolik, aby se na ně celý rok těšily. Každoroční paintballový
turnaj však uchvátil účastníky z Ráčku natolik, že by mohl školit i kdekoho z nás.
Již popáté povolalo vrchní velení speciální jednotky na základnu do Chotěšic. Takový
“rozkaz“ přišel Domovu Ráček. Z jeho „základny“ bylo vybráno pět statečných, kteří se
v leteckém vojenském stylu od 18. do 20. května zúčastnili paintballového zápasu o pátý
Boganův pohár v Chotěšicích u Poděbrad.
Ráčata se zápasu účastní pravidelně, a ačkoliv na zápasy nijak netrénují, již dvakrát
spočinula na stupních vítězů. Letošního zápasu se zúčastnily pouze bojové oddíly Ráček a
Poděbrady.
„S Handicap centrem Srdce dlouhodobě spolupracujeme. Když nás pozvali na první
zápas, který byl spíše seznamovací, měli jsme o naše klienty trochu strach, jak budou
reagovat. Kluky to ale moc baví, je to pro ně adrenalin. Při příjezdu domů se pak těší na další
rok.
V předvečer souboje jsme probrali vojenské postupy, zdravovědu a bezpečnost. Sobota
začala vojenským budíčkem se zprávou, že teroristé obsadili letadlo a naším úkolem je
nepřátele odzbrojit. Vojsko se na zápas posílilo gulášem z polní kuchyně a vyrazilo do boje.
Večer jsme s napětím očekávali vyhlášení nejlepších vojáků, z Ráčku se jím stal Pavel
Pospíšil. Pokud bude příští rok možnost, zase určitě rádi pojedeme, jelikož je to proti
každodennímu programu změna“ řekla vychovatelka – velitelka Markéta Kovářová.
Dle slov dalších účastníků Ondřeje Knora a Jana Machka se akce všem moc líbila,
hlavně ochranné masky. Odměnou všem vojákům byl nevšední zážitek i stylové vojenské
ponožky.
Z novin 5+2 dny
Petra Chytrá 31.5.2012
Z „raportu“ organizátora akce Mgr. Michala Šmída:
Největšího úspěchu se dočkala akce, kdy v trupu letadla se spustil požární poplachový
systém a letadlo se celé vypěnilo nehořlavou pěnou (samo se nevyplnilo, ale velký dík patří
dobrovolným hasičům Sboru dobrovolných hasičů Městec Králové). Tato akce se zvrhla
v nekoordinovaný postup bojovníků beze zbraně a z pěny občas vykoukla ruka, noha.
Velký dík patří všem sponzorům a také dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by se
turnaj nemohl uskutečnit. Bezmála padesát bojovníků se zdravotním handicapem mělo
hluboký a „drsně zelený“ zážitek, o kterém budou zase mluvit celý rok. Minimálně do 31.
května 2013 kdy opět zazní „VLAJCE ČEST“.
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OKOUN IV
dvacátý druhý vodácký rehabilitační pobyt v červnu 2012.
Sluníčko, teploty až 33°C, známé prostředí, výborná kuchyně, krásně čistý bazén,
posekaná tráva, prostě vše, co může naplnit název našeho letošního „Roku klidu a stability“
nás již počtvrté přivítalo v Líchovech na 22. rehabilitačním pobytu s názvem OKOUN IV
od 18.6. do 23.6.2012. Ale … jak ta léta běží, vážení!
Už jsme mysleli, že všechny pohromy, které nás potkaly v letošním prvním pololetí
tak skončily. Omyl, ve středu nás zastihla zpráva, že máme opět vytopený Ráček, tentokrát
z přívalového deště který postihl Rakovník (v Líchovech se lijáky a kroupy přehnaly také).
Asi jsme ten letošní rok měli pojmenovat jinak.
To však byla jediná špatná zpráva. Vše ostatní bylo tak, jak mělo být. Program, který
připravila Ilonka, byl opět odpočinkový a relaxační. Nakonec 420 fotografií na webu Domova
Ráček o.p.s. tu pohodu dokazuje. Nic jsme si neodpustili. Rozcvičky, vydatné snídaně a
svačiny, kávu ve „Stříbrné kavárně“, dobré obědy a večeře a navíc u ohně opékání slaniny a
vuřtů, ve čtvrtek s písničkami a s kytarou Míši. Relaxační cvičení s terapeutkou Lenkou,
cinkání s Ilonkou, bublinky s Markétkou, nebo plavání a rafting. O nevidomou Katku se
hezky starala Hanička. Vedle Míši nás navštívil náš dlouholetý sponzor Ing. Zdeněk
Procházka. Všech 32 účastníků (mezi nimi i několik nových) bylo spokojeno. Možná, že i
příští rok pojedeme opět sem. Byl by to pátý OKOUN (nakonec, okouni plavou také v hejnu).
Pobyt byl sice s relaxačním programem, ale nikoliv pro vedoucí a asistenty.
Poděkování za odvedenou 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, sociální pracovnice Domova Ráček o.p.s.
• Janička Stříbrská, pracovnice v sociálních službách Domova Ráček o.p.s.
• Hanička Mečířová, pracovnice v sociálních službách Domova Ráček o.p.s.
a dále
• Mgr. Michal Šmíd, ředitel Handicap centra Poděbrady o.p.s. za spolupráci,
• asistenti Lukáš Hruška a Marek Lippert, zejména za technickou pomoc.
Za finanční podporu patří poděkování:
• Ing. Zdeňku Procházkovi (daroval 50.000,- Kč).
• Honzovi Mrákotovi jednateli SAPERE s.r.o. (daroval 8.000,- Kč).
• Společnosti PROBO BUS BEROUN s.r.o. (poskytla autobus za 9.800,- Kč)
Děkujeme též Bc. Ivetce Peškové, předsedkyni sdružení PROSAZ o.s. a člence správní
rady HANDICAP LYCEA Praha o.s. i všem zaměstnancům zotavovny za ochotu a vytvoření
příjemného prostředí. Také proto jsme si včas objednali pobyt v červnu 2013 a dostali tak 7%
slevu. JUDr. Josef J.Veselý/AlBert, hlavní vedoucí.
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Relaxační pobyt ve Španělsku 7.9. až 16.9.2012
Město Lloret de Mar – hotel Guitart Park
Je šest hodin ráno, teploměr ukazuje 10°C a celá naše výprava se postupně schází
v Ráčku, aby se vydala na dlouhou cestu za teplem a sluníčkem. Tentokrát jsme vyrazili do
Španělska a to ve složení Markétka, Petruška, Martin, Radek, Renatka, Kubík, Šárka,
Románek, Simonka, Lucinka, Monča, Pavlík, Monča, Standa a tři naši Honzíkové. V Praze si
nás vyzvedl krásný dvoupatrový autobus, ve kterém pro nás bylo rezervováno celé spodní
patro, a my mohli vyrazit na dlouho cestu. Jeli jsme přes Německo, Francii a na místo dorazili
v půl osmé ráno.
Klíče od našich pokojíčků nám dali až po obědě a tak jsme zatím dojídali svačinky,
které nám připravily holky v Ráčku, zašli na kávu a rozhlíželi se po okolí, kde jsme měli
strávit krásnou dovolenou. Po ubytování jsme si chvíli odpočinuli, vyzkoušeli bazén a pak si
šli roztáhnout žaludky do restaurace, kde na nás při každé snídani, obědě a večeři čekaly
dlouhé stoly plné dobrot a my si tak mohli vybírat podle chuti a doslova si nacpat bříška.
Nechyběly zmrzlinky, zákusky, spousta zeleniny, ovoce, masíčka, salátky, hranolky a spousta
dalšího…
Hned v sobotu po večeři proběhlo naše tradiční vítání s mořem a pak jsme se už celí
natěšení vrhli do postýlek. Celý nedělní den patřil koupání – dopoledne v jednom ze tří
hotelových bazénů a odpoledne v moři, kde nás neodrazovala spousta lidí ani větší vlnky,
které nás krásně houpaly. Následující den jsme věnovali výletu do historického města Tossa.
Dopravila nás tam loď s proskleným dnem a my tak mohli cestou pozorovat rybky, medúzy a
celý podmořský svět. Po městečku nás povozil silniční vláček a nazpátek zase lodí. Tentokrát
spousta z nás stála na přídi, kochala se blankytně modrým mořem, chytala sluneční paprsky a
ovívala se větrem.
V úterý jsme se povalovali u bazénu a čerpali síly na středeční celodenní výlet.
Naplánovali jsme totiž výlet do Marinelandu. Hned u vchodu nás přivítali papoušci, na jejichž
show jsme se pak hned šli podívat. Pavlík byl dokonce vybrán a šel na podium, aby pomohl
při části představení. Následovalo vystoupení lachtanů a delfínů, které bylo opravdu nádherně
připravené a promyšlené do posledního detailu. A tak sedělo celou hodinu všech našich
sedmnáct obdivných pohledů na cvičitele a jejich zvířátka. Součástí parku Marineland byl
vodní svět. Zbytek dne jsme věnovali řádění v brouzdalištích,na skluzavkách, vodních
atrakcích a opravdových tobogánech, které některým z nás opravdu zvedly adrenalin.
Čtvrteční a páteční den jsme relaxovali střídavě u moře a bazénu.
V pátek proběhlo Šárčino tradiční – tentokrát loučení - s mořem. V sobotu, tedy náš
odjezdový den, jsme vyklidili pokoje a čekání na autobus vyplnili koupáním a odpočíváním.
V půl šesté navečer s námi autobus vyrazil na dalekou cestu domů. Ta probíhala hladce a
rychle a my tak byli doma téměř na pozdní oběd. Všichni jsme se v pořádku vrátili domů plni
krásných zážitků, opálení, s dárky pro sebe i rodiče a s pocitem nádherně prožité dovolené.
Petra Debnárová a Bc.Markéta Kovářová, ačkoliv to nemají v náplni práce, vymyslely
a uskutečnily tento relaxační pobyt bez dotací, či nabídky organizací zdravotně postižených,
se kterými se jezdilo k moři v minulosti. Celá akce proběhla výtečně. Skupina Ráčků se tak
stoprocentně integrovala mezi ostatní společnost a prožila krásné dny.
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Chodíme do práce, je tam furt legrace,
děláme výrobky, plníme polštáře,
tkáme si na stavech, něco v keramice,
pár mýdel zvládneme a taky krabice.
Blýská se na časy, dáme si přesčasy,
klínky pobalíme a všechno splníme.
Tak se zpívá v písničce „Ráčci a Račice“ o tom, jak balíme klínky a jiné výrobky společnosti

PINIE Lubná, spol. s r.o.
Zakázku na balení výrobků (zprvu jen dřevěných klínků) společnosti PINIE
Lubná spol. s r.o. získala sociálně terapeutická dílna Domova Ráček o.p.s. již v roce
2006 díky mamince majitele firmy Ing. Perglera, která pracuje na „našem“ Úřadu
práce v Rakovníku. Z původně drobné práce se stala velká a finančně zajímavá činnost
a tak nám prostory stacionáře již nestačily. Dílna se i se skladem přemístila do objektu
na Pražské. Z původního třídění obkladačských klínků, jejich balení do sáčků a
přípravu na pro export do Německa se práce rozrostla do větších rozměrů i širšího
sortimentu (třídění, počítání a balení podložek pod pracovní stoly, lamelek, klínků do
násad a podlah i suků, a to různých velikostí).
Práce se dřevem uživatele služeb moc baví, nenucenou formou si opakují
počítání, ve kterém se neustále zdokonalují, procvičují jemnou motoriku, dělají
smysluplnou práci a v neposlední řadě zažijí i spoustu legrace. Denně dochází do dílny
dvě „směny“- ranní složená z obyvatelů chráněného bytu na Pražské a odpolední ze
stacionáře. Jednou týdně chodí pomáhat i studenti Speciální školy, kteří se k nám moc
těší (odpočinou si od učení a dělají něco nového). Při slavnostním otevření nových
prostor Galerie Ráčku a dílny na Pražské se s naší prací mohli seznámit rodiče,
novináři i vzácní hosté včele se starostou Ing. Nejdlem.
Dodavatel je s naší prací spokojen nejen pro kvalitu, ale i protože, pokud mu
„hoří plán“, dokážou jak uživatelé služeb, tak i zaměstnanci Domova Ráček o.p.s.
zabrat a pracovat až do večera či o víkendech a dovolené, aby všechno splnili (jak je to
i v písničce). Svoji spokojenost vyjádřili Ing. Pergler a pan Lippert z managementu
společnosti PINIE Lubná nejen peněžním ohodnocením, které je příspěvkem do více
zdrojového financování služeb, ale i nečekaným dárkem k Vánocům. Ve velké krabici
se pod dárkovým papírem neskrývala bedna šampusu, ale úplně nový profesionální
stroj na balení krabic.
Těšíme se na další spolupráci, která znamená nejen finanční přínos, ale i
účelnou práci v sociálně terapeutických dílnách; napsala do Výroční zprávy 2012
sociální pracovnice Bc. Markéta Kovářová, která je „styčným důstojníkem“ mezi
společnostmi Ráček a PINIE.
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Čtyři plyšáčci z Vazební věznice Praha – Pankrác
došly překvapivě před Vánocemi v balíčku i s dopisem, že kterého doslova citujeme:
„Teď k balíčku, který posílám, bohužel jsem se dostal do vazby a nemohu pokračovat
v mích činostech, tak alespoň touto cestou chci potěšit pár osůbek, proto si myslím že Vánoce
maj být lidi k sobě milí, ať jsou kde koliv !“
Není to poprvé, co jsme dostali dopis z vězení a byli obdarováni potrestaným mužem.
Již před mnoha lety, když Domov Ráček vykradl zloděj (ono tam tenkrát toho nebylo moc na
ukradnutí), tak se pak po návratu z výkonu z trestu, který nedostal jen za tuto „loupež“, stal
překvapivě naším občasným sponzorem.
Nemluvíme o „daru“ který nám musela předat jedna povedená firma, lákající naším
jménem peníze od okolních obcí a od podnikatelů do té doby, než narazila na policii. Místo
toho, aby šli povedení podnikavci před soud a za mříže, raději nám všechny inkasované
peníze předali a policie případ odložila. Nakonec o tom jsme psali ve výroční zprávě z roku
2005; Ráček byl jejich poslední štací po řadě podobných podvodů spáchaných na neziskových
organizacích.
Ale co ten balíček z Pankrácké věznice? To bylo tak:
asi před dvanácti léty pořádal pisatel výše citovaných řádků, komerční akci
„Berounská veselice“. Nás oslovil několik měsíců předem v kempu, kde jsme byli na
vodáckém táboře, a sliboval, že když přijedeme, strávíme na „veselici“ zdarma celý den na
atrakcích, dostaneme občerstvení a i cestu že nám zaplatí. Tak jsme mu slíbili účast a přijeli.
Pak jsme pochopili, že jsme tam jen dělali „křoví“, aby akce vypadala charitativně. Chvíli tam
pro nás zadarmo běžel kolotoč a to bylo vše. Odjeli jsme zklamáni a cítili se podvedeni.
Několik tisíc korun za sjednaný autobus zaplatil až po vymáhání a to jen z poloviny. Už
dávno jsme na tuto nepovedenou akci rádi zapomněli. A najednou, po tolika letech přišel
balíček. Děti měly radost. Nevíme, zač pisatel sedí. Do vězení jsme mu poslali slušnou
odpověď a také něco „na zub“. Snad zásilku dostal, pokud nebyl propuštěn při velké amnestii
prezidenta Václava Klause na svobodu. Věříme, že na další veselice nás již nikdo zvát
nebude.
Z výše uvedeného však vyplývá, že nejen na uživatele služeb má Domov Ráček o.p.s.
výchovný vliv. Ale …
… určitě kvůli tomu klientelu rozšiřovat nebudeme.
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Zpráva o hospodaření za rok 2012
Příjmy za rok 2012 činily celkem
Výdaje za rok 2012 činily celkem
Výsledek hospodaření za rok 2012 celkem

zisk

Kč 5 013 701,89
Kč 5 012 699,75
Kč
1 002,14

Hlavní činnost:
příjmy
Kč 4 471 993,39
výdaje
Kč 4 547 793,19
ztráta
Kč - 75 799,80

Vedlejší
příjmy
výdaje
zisk

činnost:
Kč
541 708,50
Kč
464 906,56
Kč
76 801,94

Příjmy:
Příjmy z hlavní činnosti celkem

Kč 4 471 993,39

Provozní dotace
celkem
v tom: dotace EU
dotace od MěÚ Rakovník
dotace od Ministerstva práce a soc. věcí
dotace od Úřadu práce

Kč 2 888 587,74
Kč 1 908 507,74
Kč
80 000,00
Kč
754 000,00
Kč
146 080,00

Jiné ostatní výnosy
Kč 1 147 323,23
Úroky z účtu
Kč
82,42
Zúčtování fondů
Kč
436 000,00
-pro financování provozu Domova Ráček o.p.s. byly z Rezervního
fondu uvolněny prostředky získané jako dary.
Zůstatek Rezervního fondu činí k 31.12.2012 Kč 205 225,28 a zůstává
zdrojem financování pro další účetní období.
Mzdové náklady na ředitele společnosti činily Kč 386000,-

Výdaje:
Výdaje organizace na hlavní činnost činily celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné pojištění
Ostatní sociální náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní náklady

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

4 547
456
215
1 008
2 021
678
15
53
97

793,19
677,14
585,55
161,42
452,00
477,74
903,00
961,65
574,69

K 31.12.2012 byla provedena fyzická inventura hmotného i finančního
majetku společnosti, ve všech položkách se fyzický stav rovnal
stavu účetnímu.
Sestavila k 31.12.2012
Ing. Andrea Bendová
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VÝPIS
VÝROK AUDITORA
Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů
k 31.12.2012
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit
jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy. Jsme přesvědčeni, že
důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje finanční
pozici obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s. k 31.12.2012 a její finanční
výkonnost a peněžní toky za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 v souladu s mezinárodními
standardy účetního výkaznictví.
Výrok zní:

BEZ VÝHRAD
Ověření účetní závěrky bylo také zaměřeno na způsob účtování a použití přijaté dotace
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Organizace vedla přidělené finanční
prostředky dotace v účetnictví odděleně a účetnictví vedla řádně v souladu se zákonem
číslo 563/1991 Sb. o účetnictví. Organizace vedla analytickou účetní evidenci všech
účetních případů vztahující se k poskytnutí dotací.
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: 26.3.2013
Plné znění zprávy auditora je ve sbírce listin Městského soudu v Praze, v oddíle O vložce 312
a k nahlédnutí u ředitelky Domova Ráček o.p.s. a předsedy správní rady.
Výroční zprávu za rok 2012 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Domova Ráček o.p.s.
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2013 Rok víry a vody pro život
Rok 2013 byl prohlášen evropským Rokem občanů, světovým Rokem víry a Rokem
vody pro život. A tak jsme těm názvům dali svoji náplň.
Rok občanů bude pro nás přípravou na působnost nového Občanského zákoníku,
zejména ve spolupráci s rodiči v oblasti opatrovnictví a svéprávnosti uživatelů služeb. Končí
úplné zbavení způsobilosti k právním úkonům a bude i řada dalších změn. První krok
k realizaci Občanského zákoníku jsme bezděky učinili před deseti roky, kdy jsme přestali
poskytovat sociální služby jako občanské sdružení.
Rok víry pro nás znamená, že budeme věřit v podporu sponzorů a dárců a také
v pokračující dobré spolupráci s obchodními společnostmi.
Věříme, že splníme náš hlavní cíl:
•
udržet dosaženou kvalitu registrovaných sociálních služeb a pokračovat v zavedených
terapiích, rehabilitačních vodáckých pobytech a zejména v tvořivé práci v sociálně
terapeutických dílnách;
•
zkvalitňovat prostředí pro poskytování služeb jak ve stacionáři, tak v Galerii a
chráněném bytě;
naše ekonomické cíle:
•
udržet stabilní kádr zkušených pracovnic v sociálních službách bez propouštění i při
snížených příjmech z dotací a zvýšených výdajích za potraviny a služby. Přitom nechceme
navyšovat poplatky za poskytované služby uživatelům;
•
zajistit další prostředky na pokračování projektu „sociálně terapeutické dílny“ dosud
podporovaného grantem EU;
•
věříme, že vyjdeme s rozpočtem, nechceme vypisovat sbírky nebo chodit po městě
s kasičkami. Raději zvýšíme úsilí při plnění zakázek sociálně terapeutické dílny.
Rok vody pro život znamená volné pokračování projektu „Studánka“, který byl pro
rodiče. Hlavně to ale neznamená, že nás voda zase dvakrát vytopí ☺.
Podle čínského horoskopu je rok 2013 Rokem hada. Had je v čínském kalendáři
symbolem moudrosti, inteligence a rozhodnosti. Věříme, že nám při dosahování cílů tyto
vlastnosti nebudou chybět. Pro nás je rok 2013 i rokem patnáctých narozenin našeho Ráčku.

Výroční zprávu za rok 2012 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.

23
Výroční zpráva za rok 2012 Domova Ráček® o.p.s. se sídlem v Rakovníku.

Kalendářní plán větších akcí v roce 2013
31.5. až 2.6.2013 účast na 6. ročníku Boganova poháru v paintballu (Chotěšice);
17. až 22. června již 23. vodácký rehabilitační tábor OKOUN V na Slapech (Líchovy);
19. až 26. srpna 2013 rehabilitační pobyt u moře (Burgas Bulharsko)
Listopad 2013 vernisáž výtvarných prací „Podzimní emoce“ v Galerii Ráček,
společně s tím
závěrečné vyhodnocení realizace projektu „Sociálně terapeutické dílny Rakovník“, který byl
podpořen finančními prostředky z operačního programu EU „zaměstnanost a lidské zdroje“.
Prosinec 2013 Vánoce Ráčku a oslava patnáctých narozenin.
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, návštěvy koncertů a divadel v Praze, Kladně a Rakovníku. Budou
pokračovat v rámci terapie též práce na zakázkách pro spolupracující a sponzorující obchodní
společností. V Galerii Ráčku bude stálá celoroční výstava a prodej výrobků sociálně
terapeutické dílny.
Organizační plán v roce 2013
Zasedání Valné hromady spolku VLTAVAN Praha (leden 2013)
Zasedání Správní rady Domova Ráček o.p.s. (červen a prosinec 2013).
Zasedání Dozorčí rady Domova Ráček o.p.s. (prosinec 2013).
Zasedání Valné hromady HANDICAP LYCEA Praha o.s. (červen 2013).
Zasedání Valné hromady České rady sociálních služeb (13. březen 2013).
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 organizací nevidomých a slabozrakých v Rakovníku.
Seminář k opatrovnictví a svéprávnosti dětí s jejich rodiči a poskytovateli služeb.

Ediční plán v roce 2013
Vydání Výroční zprávy s auditem za rok 2012 (duben 2013).
Vydání informativního letáčku „Rok víry a vody pro život“ (prosinec 2012).
Novelizace vnitřních norem a standardů sociálních služeb.
Úprava vlastních webových stránek a informací na portálu Veřejné zprávy ČR.
Zpracování vlastní foto a video dokumentace.
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Finanční rozvaha realizace projektu sociálních služeb v roce 2013
Nákladová
položka
1.Provozní náklady
1.1. Materiálové náklady
•
•
•
•

•

potraviny
kancelářské potřeby
vybavení DDHM1 do
40 000 Kč
pomůcky, ostatní 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, audit
• doprava na akce
1.3. Jiné provozní náklady
• odpisy
• audit, poplatky banky

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 2013
Úhrnem

Denní stacionář

Odlehčovací
služba

Chráněný byt

977 901
281 701

54 500
15 500

138 500
500

130 000
30 000
20 000

15 000
500
0

86 701
15 000
0
0
0
696 200
220 000
85 000
110 00
25 000
70 000
55 000
15 000
3 000
303 500
64 000
10 000
10 000

0
0
0
0
0
39 000
32 000
20 000
10 000
2 000
0
0
0
0
7 000
2 000
0
0
5 000

0
500
0
0
0
0
0
0
0
138 000
80 000
30 000
42 000
8 000
30 000
30 000
0
0
28 000
8 000
0
0
20 000

91 200
20 000
63 300
45 000
99 700
59 700
40 000
1 469 984
1 452 984
958 998

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

49 044
49 044
36 600

49 044
49 044
36 600

493 986
17 000

12 444
0

12 444
0

2 447 885

103 544
2 738 973

187 544
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Doplňující údaje Výroční zprávy 2012
vyplývající z požadavků právních norem
včetně připravovaného zákona o veřejné prospěšnosti, k němuž se správní rada přiklonila na
svém zasedání 30.12.2012 a zapracovala s předstihem některé prvky do statutu společnosti.

Registrace sociálních služeb (§ 78 an. Zákona č.108/2006 Sb.) proběhla usnesením
čj.21/091610/2011/Soc/Paz. u těchto služeb:
• 9769829 denní stacionáře,
• 1685503 sociálně terapeutické dílny,
• 9612417 chráněné bydlení,
• 2497406 odlehčovací služby.
Poslední kontrolu registrace uskutečnil Krajský úřad 6. května 2012 bez závad (viz zápis čj.
7/2011/SOC).
Živnostenská oprávnění jsou zveřejněna ve Statutu Domova Ráček o.p.s., v článku IX
„Doplňkové činnosti“. Podnikatelská činnost je konána výlučně pro podporu hlavní činnosti a
nikoliv pro vytváření zisku.
Živnosti volné:
• 10 výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků,
• 12 zpracování dřeva, výroba dřevěných, proutěných a slaměných výrobků,
• 21 výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků,
• 48 velkoobchod a maloobchod,
• 66 reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
• 80 hostinská činnost (provozovna IČ 1004624590).
Celkové náklady na mzdy a odměny:
• ředitele (podle §21 zákona číslo 231/2010 Sb.) jsou každoročně uváděny ve výroční
zprávě o hospodaření, která je ověřená auditorem.
• Volené orgány (správní a dozorčí rada) pracují bezúplatně.
Kontrolním orgánem právnické osoby ve smyslu a v souladu s návrhem zákona o veřejné
prospěšnosti je dozorčí rada.
Dary a sponzorské příspěvky jsou zveřejňovány každoročně na závěr Výroční zprávy v části
„Zlatá listina“ a odpovídají zmíněné zprávě o hospodaření. Anonymní dárce či sponzory
Domov Ráček o.p.s. nemá.
Ochranná známka Domova Ráček® o.p.s. je registrována pod číslem O-445133 u Úřadu
průmyslového vlastnictví s platností do roku 2017.
Počet zaměstnanců a členů volených orgánů je uveden v následující tabulce. Registrované
dobrovolníky ve smyslu zákona číslo 198/2002 Sb., společnost nemá.
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Doplňující údaje Výroční zprávy 2012 – organizační struktura
Zakladatelé ze zákona 248/1995 Sb.

Zakladatelé
Domova Ráček o.p.s.

Správní a dozorčí rada ze zákona 248/1995 Sb.

Předseda správní rady Předsedkyně dozorčí rady
členka
správní rady

členka
správní rady

členka
dozorčí rady

členka
dozorčí rady

Statutární orgán ze zákona 231/2010 Sb.
Pedagogická pracovnice

Ředitelka
Domova Ráček o.p.s.

Ilona Hrušková

Neobsazeno
(vykonává ředitelka)

Finanční
manažer

Sociální pracovnice ze zákona č.108/2006 Sb.

Sociální pracovnice
Bc. Markéta Kovářová
s odpovědností za chráněné
bydlení a odlehčovací službu

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

Pracovnice
v soc. službách
Lucie Kolářová

Pracovnice
v soc. službách
Hana Mečířová
Administrativní pracovnice
mimo pracovní poměr

Účetní - ekonom
Mzdová účetní

Pracovnice
v sociálních
službách

Pracovnice
v sociálních
službách

s odpovědností za
výchovně vzdělávací
činnost

s odpovědností za
sociálně pracovní
terapii

Jana Petrboková

Jana Stříbrská

Pracovnice dle zákona č.262/2006 Sb.

Pracovnice
v sociálních
službách
s odpovědností za
zásobování
a stravování

Petra Debnárová

Kuchařka
Dagmar
Schumannová

Pomocná
síla
Hana Tomešová
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Domov Ráček® o.p.s.
Domov Ráček o.p.s. je nestátní, nezisková, veřejně prospěšná organizace, která
od 1.února 1998 pečuje o osoby s handicapem z Rakovníka a jeho okolí. Na založení
se podílelo občanské Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, které působí od roku
1969 a HANDICAP LYCEUM Praha o. s., založené v roce 1984.
Za pomoci dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, Krajského úřadu
Středočeského kraje i Městského úřadu v Rakovníku, naplňuje Domov Ráček o.p.s.,
v souladu se svým posláním standardy kvality Zákona o sociálních službách.
Cílem Domova Ráček o.p.s. je poskytnout až dvaceti osmi uživatelům služeb
kvalitní sociální péči v denním stacionáři, v sociálně terapeutických dílnách, podle
možnosti i výchovu a vzdělávání a některým též chráněné bydlení 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 i vernisáže a výstavy svých výrobků a to i pro širokou veřejnost.
Pro uživatele služeb jsou samozřejmostí společné návštěvy kulturních představení i
sportovních a relaxačních zařízení. Domov Ráček o.p.s. spolupracuje též s dalšími
poskytovateli sociálních služeb ve Středočeském kraji i v Praze.
Domov Ráček o.p.s. si za dobu svého trvání vybudoval v regionu i mimo něj
uznávané postavení a tak má vedle kvalifikovaných pracovnic v sociálních službách
dostatek nadšených dobrovolníků i praktikantů ze škol, kteří se rádi a bezplatně do
činnosti zapojují. V souladu se Zákonem o obecně prospěšných společnostech dohlíží
na činnost společnosti správní a dozorčí rada a hospodaření prochází každoročním
auditem, zveřejňovaným ve výroční zprávě. Úspěchy domova jsou často publikovány
ve sdělovacích prostředcích a pomáhají tak získávat dary od mecenášů a granty od
nadací, nadačních fondů a Evropské Unie, bez kterých by Domov Ráček o.p.s. neměl
dostatek finančních prostředků na svoji bohatou činnost.
Za vybudování tohoto zařízení a za realizaci sociálních projektů pro osoby s
handicapem byla jeho ředitelce, paní Iloně Hruškové, udělena v roce 1999 „Výroční
cena za občanskou statečnost“.
A noticka na závěr: pojmenování „Ráček“ a jeho logo je odvozeno z názvu
města Rakovníka a jeho znaku a je registrovanou ochrannou známkou.
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
Výroční zprávu za rok 2012 schválila správní rada a přezkoumala dozorčí rada Domova Ráček o.p.s.
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The Ráček Home® o.p.s.
The Ráček Home o.p.s. is a non-governmental, non-profit, humanitarian institution
which has been providing care to handicapped people from Rakovník and its environs since
1 February 1998. The home was co-founded by the civic Association for Assisting the
Mentally Disabled (Sdružení pro pomoc mentálně postiženým), which has been operating
since 1969, and the HANDICAP LYCEUM Prague, which was established in 1984.
With the help of subsidies from the Ministry of Labour and Social Affairs, the
Central Bohemian Region and Municipal Authority in Rakovník and in compliance with its
mission, the Ráček Home o.p.s. provides standards of quality established in the Act on Social
Services.
The aim of the Ráček Home o.p.s is to provide quality social services to up to 28
clients in a day care centre and in socially therapeutic workshops. According to the
opportunities available, the home also arranges education and training, as well as
accommodation for some clients 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 Ráček Home o.p.s. also organises rehabilitation stays, excursions, boating camps,
cultural festivals, exhibition openings and exhibitions of the home's products not only for
their clients but also for the general public. The clients frequently visit cultural performances
as well as sports and recreational facilities. The Ráček Home o. p. s. also cooperates with
other providers of social services within the Central Bohemian Region and in Prague.
In the time it has been in existence, the home has built up a renowned reputation in
the region and beyond and accordingly there are plenty of enthusiastic volunteers and school
trainees, who happily engage in the home's activities for free and support the home's regular
staff qualified in social services. In compliance with the Act on Public Benefit Institutions,
the operation of the home is controlled by the administrative and supervisory board and the
economic performance of the company is subject to annual audits and is published in annual
reports. 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 the Ráček Home would not have sufficient funds for its operation and wide range of
activities.
The home's director, Mrs. Ilona Hrušková, was awarded the “Annual Prize for Civic
Courage” in 1999 for establishing the home and implementation of social projects for
handicapped people.
And finally a short note to conclude: the home's name Ráček (“Little Crab”) with its
logo was derived from the name of the town Rakovník and its symbol and it is a registered
trade mark.
Domov Ráček o.p.s., Na Sekyře 1765, Rakovník 269 01
Registration No. 27115071, Bank account No. 543511309/0800
Phone: 313 519 920, Mobile 777-727-355
E-mail: IlonaHruskova@seznam.cz, www.DomovRacek.cz
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Domov Ráček® o.p.s.
Die Heimstätte „Ráček“ (ráček bedeutet in der Übersetzung „kleiner Krebs“) ist eine
nichtstaatliche, gemeinnützige Organisation, die sich seit dem 1. Februar 1998 um die
Betreuung behinderter Personen aus der Stadt Rakovník und ihrer Umgebung kümmert. An
ihrer Gründung waren die seit dem Jahre 1969 aktive Bürgervereinigung für die Hilfe geistig
Behinderter (Sdružení pro pomoc mentálně postiženým) sowie der im Jahre 1984 gegründete
Bürgerverein HANDICAP LYCEUM Praha o. s. beteiligt.
Mithilfe von Fördermitteln seitens des Arbeits- und Sozialministeriums, des
Kreisamtes der Region Mittelböhmen und des Stadtamtes Rakovník erfüllt die
gemeinnützige Gesellschaft Domov Ráček o.p.s. – in völligem Einklang mit ihrer Mission –
die Qualitätsstandards des Gesetzes über Sozialdienstleistungen.
Das Ziel der Gesellschaft Domov Ráček o.p.s. ist es, bis zu achtundzwanzig
Pflegebedürftigen eine qualitativ hochwertige soziale Fürsorge in Tagesstätten oder in
sozialtherapeutischen Werkstätten sowie nach Möglichkeit auch eine Erziehung und
Ausbildung angedeihen zu lassen, wobei darüber hinaus in einigen Fällen betreutes Wohnen
und ein Pflege- bzw. Betreuerdienst ermöglicht werden. Täglich steht ein vielfältiges RehaProgramm mit verschiedensten Arten der Therapie zur Verfügung. Ferner veranstaltet die
Organisation Domov Ráček o.p.s. Reha-Aufenthalte, Ausflüge, Wasserwanderlager,
kulturelle Präsentationen, Vernissagen und Ausstellungen eigener Erzeugnisse, dies auch für
die breite Öffentlichkeit. Für die Nutzer der Dienstleistungen sind gemeinsame Besuche von
Kultur- und Sportveranstaltungen sowie von Wellness-Einrichtungen bereits eine
Selbstverständlichkeit. Domov Ráček o.p.s. arbeitet zugleich mit weiteren Anbietern sozialer
Dienstleistungen in der Region Mittelböhmen sowie in Prag zusammen.
Die Arbeit der Organisation Domov Ráček o.p.s. erfreut sich sowohl in als auch
außerhalb der Region großer Wertschätzung. Dieser ist es zu verdanken, dass neben
qualifizierten Mitarbeitern im Bereich der Sozialdienstleistungen auch eine große Zahl
begeisterter Freiwilliger und Praktikanten aus Schulen zur Verfügung steht, die sich gern und
unentgeltlich an der Tätigkeit der Organisation beteiligen. Im Einklang mit dem Gesetz über
gemeinnützige Gesellschaften wird die Tätigkeit der Gesellschaft von einem Verwaltungsund Aufsichtsrat kontrolliert, indem die wirtschaftlichen Aktivitäten einem jährlichen Audit
unterzogen werden, dessen Ergebnis im Jahresbericht veröffentlicht wird. Unsere Erfolge
werden häufig in den Medien veröffentlicht, was uns wiederum hilft, Spenden von
Sponsoren oder Fördermittel von Stiftungen, Stiftungsfonds oder der Europäischen Union zu
erlangen, ohne die die Organisation Domov Ráček o.p.s. nicht genügend finanzielle Mittel
für ihre vielschichtige Tätigkeit aufbringen könnte.
Für die Schaffung dieser Einrichtung und die Realisierung sozialer Projekte
zugunsten behinderter Mitbürger wurde ihrer Direktorin, Frau Ilona Hrušková, im Jahre
1999 der „Preis für erwiesene Zivilcourage“ verliehen.
Und noch eine kleine Anmerkung zum Schluss: Der Name „Ráček“ und das Logo
wurden vom Namen der Stadt Rakovník und ihrem Wappen abgeleitet und als Schutzmarke
registriert.
Domov Ráček o.p.s., Na Sekyře 1765, Rakovník 269 01
ID-Nr.: 27115071, Kontonummer: 543511309 BLZ 0800
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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 2012
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 dary zveřejňujeme
a děkujeme:
Darovaná částka
65 000 Kč
50 000 Kč
20 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
35 855 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
7 392 Kč
5 000 Kč
4 000 Kč
3 500 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
324 747 Kč

Hodnota daru
16 130 Kč
8 000 Kč
7 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
35 130 Kč

Dárci peněžních darů a sponzoři
Společnost SIEMENS, s.r.o.
Ing. Zdeněk Procházka, podnikatel
RWE Transgas, a.s.
Tepelné zásobování Rakovník, s.r.o.
Procter & Gamble – Rakona, s.r.o.
Nadace O2
Občanské sdružení ADVENT o.s.
Klub přátel dětí dětských domovů Nové Strašecí o.s.
MUDr. Marie Rybová
SAPERE s.r.o Jan Mrákota cestou HANDICAP LYCEA
PhDr. Marcel Chládek, MBA, senátor
Občanská demokratická strana
Doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
Studenti Masarykovy obchodní akademie Rakovník
Paní Jaroslava Tichá
Městys Pavlíkov
Paní Radka Jeníkovská
Paní Dagmar Folberová
Pan Zdeněk Jirkovský
Celkem

Dárci věcných darů
Společnost PANASONIC AVC Networks Czech, s.r.o.
Paní Mgr. Gudrun Humlová
Salón Beauty Radky Šímové
Restaurace Černý Orel Rakovník
Paní Ivana Majbová
Paní Bc. Marie Machková
Celkem věcné dary
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Ráčci a Račice
Mezi zemí a nebem
a širým světem.
Je jeden náš,
tak dobře ho znáš.

Pojedem na výlet
a taky na řece,
budeme pádlovat
a maso grilovat.

Mezi nebem a zemí,
je Ráček který,
já moc dobře znám
a rád to tam mám.

Až se zas sbalíme,
moře uvidíme,
pojedem daleko,
asi se spálíme.

Chodíme do práce,
je tam furt legrace,
děláme výrobky,
plníme polštáře,
tkáme si na stavech,
něco v keramice,
pár mýdel zvládneme
a taky krabice.

Až se nabážíme,
tak se hned vrátíme
a začnem pracovat,
ať všechno splníme.

Mezi ránem a nocí,
mám skvělý pocit,
na tisíckrát,
já dělám vše rád.

Chodíme do práce,
je tam furt legrace,
děláme výrobky,
plníme polštáře,
tkáme si na stavech,
něco v keramice,
pár mýdel zvládneme
a taky krabice.

Mezi jarem a létem,
toulám se světem,
já cestuju rád
a vlast budu znát.

Zkusíme počítat,
číst a psát a mejlovat,
karty si rozdáme,
člověče zdoláme,

Blýská se na časy,
dáme si přesčasy,
klínky pobalíme
a všechno splníme.

Vezmem si legíny,
budeme sportovat
a ještě do toho
zas a zas pracovat.

Vysoko nad zemí, jsme Ráčkem zmámení, na věky spojený - Ráčci a Račice,
Ráčci a Račice, Ráčci a Račice…

Výroční zprávu 2012 vydal Domov Ráček o.p.s. v nákladu 110 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 Domova Ráček o.p.s.

