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Obecně prospěšná společnost Domov Ráček
 
o.p.s.,  

 

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem  

v Praze v oddíle O, vložka 312 a registrovaná Krajským úřadem Středočeského kraje 

jako poskytovatel sociálních služeb číslo jednací 21/091610/2011/SOC/Paz 
 

předkládá 

 

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

a standardů kvality sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí 

 

Výroční zprávu za rok 2011. 

Obsah: 

  3 …Úvodem k osmé výroční zprávě. 

  5 …Statut obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s.  

  9 …Usnesení správní rady z 21.06. a 28.12.2011 a dozorčí rady z 28. 12. 2011. 

16 …Vyhodnocení poskytnutých sociálních služeb a některých akcí v roce 2011. 

27 …Zpráva o hospodaření 2011. 

28 …Výrok auditora 2011. 

          Plány 2012  

29 … Projekt „Roku klidu a stability“ 2012. Kalendářní plán a umění odejít. 

31 …Finanční rozvaha na realizaci sociálních služeb v roce 2012. 

32 …Příloha: Základní informace o Domovu Ráček o.p.s. (též v překladu). 

34 …Příloha: Zlatá listina dárců, sponzorů a mecenášů Domova Ráček o.p.s. 

 

Výroční zpráva byla předložena  

© ředitelkou Domova Ráček o.p.s. paní Ilonou Hruškovou  

 

Výroční zpráva byla schválena správní radou Domova Ráček o.p.s. ve složení: 

JUDr. Josef J. Veselý, předseda správní rady, 

PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D., členka správní rady, 

Mgr. Lenka Niezgodová, členka správní rady. 

 

Kontakty 

 

Domov Ráček o.p.s.,  313-519-920,  www.DomovRacek.cz 

Ilona Hrušková,  777-727-355,  ilonahruskova@seznam.cz 

JUDr. Josef J. Veselý,  602-653-096,  hclpraha@volny.cz 

Bankovní spojení 0543511309/0800 

 

 

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

v oddíle O vložce 312. 

http://www.domovracek.cz/
mailto:ilonahruskova@seznam.cz
mailto:hclpraha@volny.cz
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Úvodem 

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

 V „Roce tolerance“ 2011 se v našem Domově Ráček o.p.s. „roztrhl pytel“ 

s kontrolami. Byly to nejen obvyklé kontroly od místních úřadů, ale nově i od úřadu 

Středočeského kraje na plnění podmínek registrace a nečekaná kontrola dodržování 

hygieny v kuchyňském bloku po týdnu od jeho dobrovolného převzetí; to nemluvíme o 

práci dozorčí rady a auditora. Všechny kontroly byly bez závad. Zbývala ta poslední, 

již jednou odložená inspekce. Od ní jsme čekali komplexní a objektivní zhodnocení 

práce, kladů i chyb. Vzhledem k úspěchům naší péče u rodičů i na veřejnosti, jsme se 

na inspekci dokonce těšili. Konečně pak tři inspekční úřednice přijely, otrávily 

ovzduší, odjely, a my ztratili jakékoliv iluse o jejich znalostech péče o handicapované 

uživatele. Byrokratický přístup, místy i zkreslení údajů, rozladil nejen pracovnice 

v sociálních službách Domova Ráček o.p.s. které pracují bez ohledu na pracovní dobu, 

ale i uživatele služeb, rodiče a správní radu, která k inspekční zprávě přijala svoje 

stanovisko. Usnesení dozorčí a správní rady k inspekci uvádíme na jiném místě této 

zprávy. Na závěr inspekce nám postup objasnila jedna z inspektorek (doslova 

citujeme): “nejsme zde od toho, abychom chválily, ale abychom kritizovaly“. Trapným 

výsledkem uposlechnutí závěrů inspekce tj. změně metodiky výpočtu poplatků je to, 

že někteří rodiče aby ušetřili, omezili svému dítěti počet dní, kdy chtělo navštěvovat 

Ráček. Přitom příspěvky na péči, které dostávají, mnohokrát převyšuji poplatky za 

pobyt ve stacionáři.  

 

 A abychom nevyšli ze cviku, hned v lednu 2012 se na nás vrhla další kontrola 

ze Středočeského kraje na čerpání peněz z grantu Evropského sociálního fondu, 

Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“. Závady komise nezjistila, 

naopak a někteří z jejích členů (bylo jich sedm) si dokonce v sociálně terapeutické 

dílně zkusili pracovat.  Jako dárek si odváželi trička s logem EU.  

  

 Díky grantu EU došlo k rozvoji činnosti sociálně terapeutických dílen. Nejde již 

jen o výrobu a prodej drobných suvenýrů, ale skutečnou práci na zakázku různých 

firem. Cílem však není dosahování zisku, ale účelná práce uživatelů služeb v rámci 

terapie. Některé výrobky jsou i předávány jako dárek (například 200 keramických 

pečetí s logem spolku Vltavan Praha k jeho 140. výročí založení).  Rozvoji dílen 

napomohlo i Město Rakovník pronájmem dalších prostorů.   

 

 Ve čtrnáctileté historii Domova Ráček nebyl snad jediný rok, kdyby nás někdo 

nechtěl ošidit či poškodit. Letos to byl náš dodavatel hrníčků, na které malujeme 

obrázky. Netušili jsme, že má několik měsíců „na krku“ exekutora a snaží se rychle se 

zbavit se neprodejných zásob podvodem. Poslal nám nevhodné hrníčky, které jsme 

nechtěli. Co se stalo pak, popisujeme na dalších stránkách.   
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 Na svůj letní pobyt jezdíme do rehabilitačního střediska PROSAZ o. s. jako do 

vlastní chalupy. Náš 21. rehabilitační pobyt s názvem OKOUN III se opět povedl a už 

plánujeme „čtvrtého okouna“ opět v Líchovech. To ale neznamená, že si každý rok 

nevyjedeme k moři. Vloni to bylo Řecko, letos nás čeká Španělsko. 

  

 V našem plánu na rok 2012, který jsme nazvali „Rokem klidu a stability“ však 

chybí dva velké projekty, které jsme po zralé úvaze ukončili. Je to kulturní festival 

D*Ráček a Videofestival® „S vámi nás baví svět“.  Na dalších stránkách popisujeme, 

co nás k tomu vedlo.  

 

 „Finis coronat opus“ (neboli konec korunuje dílo). Tak nějak to bylo i v roce 

2011. Nebylo nic, co bychom nevyřešili ke spokojenosti všech. Například problémy se 

stravováním, které začaly před dvěma roky odmítnutím přípravy svačin Ráčatům 

z kuchyně Jeslí, pokračovaly letos úplným kolapsem této kuchyně a nutností stravovat 

se z restaurace. Ani Jesle, ani jejich zřizovatel neuměl problém vyřešit. Tak se Domov 

Ráček o.p.s. rozhodl převzít kuchyň do své režie a svými silami začít s přípravou nejen 

svačin, ale i obědů a to i pro samotné Jesle. Výběrem dodavatelů, díky iniciativě Petry, 

a pečlivým hospodařením Marušky, zlaté paní kuchařky a její pravé ruky Haničky, se 

cena stravování i přes zdražení potravin zatím udržela na původní výši. Dodejme, že 

bez jakýchkoliv dotací Města Rakovník, kterému mimo jiné spadl kámen ze srdce. Na 

druhé straně nám Město Rakovník pronajalo za rozumnou cenu další volné prostory na 

Pražské, které jsme si hezky upravili. Rekonstrukci, včetně relaxačního dvorečku 

popisujeme (lépe řečeno, popisují za nás novinářky) o pár stránek dále.   

 

 Vyřešili jsme i legislativní problémy, které přinesla novela zákona o obecně 

prospěšných společnostech, a připravujeme se na změny, které vyplynou z novely 

Občanského zákoníku. Poradenskou činností pomáháme řešit i problémy rodičů se 

zákony v sociální péči. Jen se hrozíme zprávy, že MPSV chce připravit do pololetí 

2012 velkou novelu zákona o sociálních službách. Jsme z neustálých změn již unaveni.  

   

 Můžeme poděkovat stabilnímu kádru zkušených kvalifikovaných pracovnic 

v sociálních službách Petře Debnárové, Lucii Kolářové, Bc. Markétě Kovářové, Haně 

Mečířové, Janě Petrbokové a Janě Stříbrské za dobrou práci a všem dárcům a 

sponzorům, které jmenujeme ve „zlaté listině“, za podporu. 

 

 

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 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 Veselý, trvalý pobyt Praha, 

Ilona Hrušková, trvalý pobyt Rakovník.  

 

2. Název společnosti zní: Domov Ráček o.p.s. 

3. Sídlo společnosti je Na Sekyře 1765, 269 01 Rakovník.  

4. Společnost má IČ 27115071.  

5. 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 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, 

 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) hostinská 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 231/2010 Sb. 

 

 

Statut byl projednán a doplněn na zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s. 

dne 28. prosince 2011 s platností od 1. ledna 2012. 
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  USNESENÍ 

ze čtrnáctého zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s. 

                 dne 21. června 2011.  

 

 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 

2011 a posoudila stav realizace projektů. Správní rada přijala toto usnesení: 

   

ad 1. Kontrola plnění usnesení z třináctého zasedání správní rady 26. 11. 2010 

         Správní rada bere na vědomí, že úkoly, vyplývající z novely zákona o obecně 

prospěšných společnostech číslo 231/2010 Sb., (tj. zejména změny zakládací smlouvy, statutu 

a následný zápis do rejstříku Městského soudu v Praze) předseda správní rady včas a 

bezchybně splnil; Domov Ráček o.p.s. dostal usnesení Městského soudu v Praze jako jeden 

z prvních (nabylo právní moci již 23. 02. 2011) bez nutnosti případného doplnění a oprav.   

 

ad 2. Správní rada schvaluje účetní závěrku za rok 2010 a převod hospodářského výsledku  

         roku 2010 ve výši 1.901,52 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 2010 (případně ve více výtiscích pro další šíření mezi organizacemi a 

úřady) si mohou členky správní a dozorčí rady vyzvednout u ředitelky Domova Ráček o.p.s.  

 

ad 4.  Správní rada bere na vědomí:  

4.1. Informaci ředitelky o stavu dotací, které pokryjí potřeby provozu a dále o dobrém plnění  

       celoročního projektu „Rok tolerance 2011“. 

4.2. Uzavření smlouvy o sdružení se společností Magdalena o.p.s. pro realizaci projektu  

      „Sociálně terapeutické dílny Rakovník“.  

4.3. Protokol o výsledku kontroly plnění podmínek stanovených pro registraci čj. 7/ 

2011/SOC. Kontrolní skupina Krajského úřadu nezjistila žádné nedostatky. Za tento 

výsledek  správní rada děkuje zejména ředitelce Iloně Hruškové.  

 

ad 5. Dozorčí radě doporučuje správní rada a zakladatelé přezkoumat výsledek kontroly  

         Krajského úřadu a dalších kontrol, zejména výsledek očekávané inspekce a připravit 

zápis do Výroční zprávy 2011. Usnesení správní rady bude rozesláno členkám e-mailem. 

  
V Líchovech  dne  21. června 2011                                                   Číslo jednací :  110/2011              

 

 

PhDr. Jarmila Divišová,Ph.D.             Mgr. Lenka Niezgodová               JUDr. Josef  Veselý    

 

Na vědomí: statutární zástupce Ilona Hrušková  
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Zpráva  

 z druhého zasedání dozorčí rady Domova Ráček o.p.s. dne 28. prosince 2011 
 

 Dozorčí rada se sešla na svém druhém zasedání, aby v souladu se zákonem číslo 

248/1995 Sb., uskutečnila kontrolu plnění úkolů společnosti Domov Ráček o.p.s. v roce 2011.  

Vzhledem k průběhu a výsledkům kontrol jiných orgánů se dozorčí rada zaměřila na čtyři 

vybrané oblasti, které tyto kontroly nepostihly.  

 

ad 1. Kontrola vedení osobních účtů uživatelů chráněného bydlení  

         (odpovědná je pracovnice v sociálních službách Bc. Markéta Kovářová). 

Zavedený nový systém vedení finančních prostředků uživatelů chráněného bytu se za dobu 

jednoho roku plně osvědčil. Uživatelé jsou se systémem spokojeni a se svými penězi lépe 

hospodaří, dokonce i uspoří. Odpovědná pracovnice vede přehledným a čitelným způsobem 

účetní knihy (tzv.“osobní účty uživatele“). Dotazy členek dozorčí rady zodpověděla se 

znalostí věci. Porovnáním zápisů v účtech s doloženými doklady nebylo zjištěno nedostatků.  

Hodnocení kontrolního úkolu: výborně. 

 

ad 2. Kontrola užívání a provozu služebního vozidla ŠKODA FABIA 7S6 0038. 

          (odpovědná je ředitelka Ilona Hrušková). 

Nákup vozidla byl schválen správní radou v roce 2008. K provozu vozidla pro služební účely 

byly vydány pokyny, zahrnuté do Metodiky poskytování sociálních služeb v provozních 

standardech „C“ článek 7. Kniha jízd je vedena přehledně včetně záznamů o nákladech a 

roční uzávěrce. Proběh kilometrů je malý (cca 4.000 km ročně). V souladu s §6 odst.6, zákona 

o daních z příjmů č.586/1992 Sb. je uzavřena Smlouva o poskytnutí vozidla pro soukromé 

účely (tj. zvýšení základu pro výpočet daně z příjmu ředitelce o 1% z pořizovací ceny 

vozidla). Soukromé jízdy jsou vedeny v knize jízd samostatně a jsou uhrazeny. O vozidlo je 

vzorně pečováno (údržba i servis aj.), spotřeba odpovídá normě. Hodnocení úkolu: výborně. 

 

ad 3. Kontrola udělování odměn členům správní a dozorčí rady 

         (dokladovala ředitelka Ilona Hrušková). 

Novela zákona 248/1995 Sb. (zákonem 231/2010 Sb.), která umožňuje odměňovat členy 

správní a dozorčí rady za výkon funkce, nebyla využita; všichni členové pracují bezúplatně 

jako dobrovolníci. Hodnocení kontrolního úkolu: výborně. 

 

ad 4.  Přezkoumání výsledků kontrol jiných orgánů 

          (dokladovala ředitelka Ilona Hrušková). 

a) Dozorčí rada přezkoumala výsledky kontrolních orgánů Krajského úřadu (sociálního 

odboru, hygienické stanice) a byla spokojena s kladnými výsledky.  

b) Se zápisem inspekční komise v Inspekčním listu však dozorčí rada nesouhlasí a 

požádala správní radu v souladu s článkem 16, odst.2 „b“ zákona 248/1995 Sb.  

provedení rozboru na společném zasedání.   

 

Obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou. 

 

Čj. 202/2011                                                           Jana Lencová, předsedkyně dozorčí rady 
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USNESENÍ 

                 z patnáctého zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s. 

                 dne 28. prosince 2011.  

 

Správní rada se sešla v souladu se zákonem č.248/1995 Sb. a zřizovací listinou na svém 

letošním druhém zasedání, aby vyhodnotila splnění úkolů v roce 2011 a posoudila stav  

realizace projektu „Roku tolerance 2011“. Správní rada přijala toto usnesení: 

   

ad 1. Kontrola plnění usnesení ze čtrnáctého zasedání správní rady 21.06.2011: 

Úkoly z minulého usnesení byly více jak splněny. Vedle plánovaných, byly řešeny nečekané 

úkoly, vyplývající z pronájmu a úprav dalších prostor objektu na Pražské, zejména 

rozšířením kapacity pro odlehčovací službu, vybudováním Galerie Ráčku, sociálně 

terapeutické dílny a relaxačního dvorku (vše z vlastních prostředků Domova Ráček o.p.s.). 

Další velkou změnou bylo převzetí kuchyňského bloku v objektu do vlastní režie a příprava 

stravy jak pro Jesle Rakovník i pro Domov Ráček o.p.s.  

 

ad 2. Správní rada bere na vědomí: 

2.1. Informaci ředitelky o splnění celoročního projektu „Roku tolerance 2011“ a „Sociálně  

       terapeutických dílen Rakovník“.  

2.2. Informaci ředitelky o vybudování nových kapacit a převzetí kuchyně Jeslí včetně  

       pracovních sil do vlastní režie.  

2.3. Zprávu supervizora.  

2.4. Zprávu dozorčí rady. 

  

ad  3. Správní rada schválila: 

3.1. Cíle Domova Ráček o.p.s. v roce 2012 vytýčené v novém celoročním projektu s názvem  

       „Rok klidu a stability 2012“ a pokračování projektu „Sociálně terapeutické dílny“. 

3.2. Osnovu výroční zprávy za rok 2011 (zaslanou předem) s tím, že plné znění schválí  

       korespondenčně, po účetní uzávěrce roku. 

 

ad 4.  Správní rada bere na vědomí :  

4.1. Rozhodnutí zakladatelů, že ani v letošním roce nebudou členům správní rady uděleny  

       odměny za výkon  jejich funkce (totéž platí pro dozorčí radu).   

4.2. Rozšíření předmětu podnikání o „Hostinskou činnost“ (živnostenské oprávnění číslo 2  

       ze dne 07.11.2011);  ukládá předsedovi správní rady upravit Statut Domova Ráček o.p.s.    

       (článek IX, písmeno „f“).  

 

V Rakovníku dne 28.prosince 2012                                                  Číslo jednací :  204/2011              

 

PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D.             Mgr. Lenka Niezgodová               JUDr. Josef  J.Veselý    

 

Na vědomí: statutární zástupce Ilona Hrušková  
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             USNESENÍ 

                 ze společného zasedání správní a dozorčí rady Domova Ráček o.p.s. 

                 dne 28. prosince 2011.  

 

 Úvodem: správní a dozorčí rada se sešla na společném zasedání, aby projednala 

Inspekční zprávu o výsledku inspekce poskytování sociálních služeb evidenční číslo 

080217/2011/ KUSK/SOC, kterou předložila ředitelka Domova Ráček o.p.s. 

Pracovnice inspekce (dále „inspektorky“) nevzaly na vědomí, že vedle statutárního 

orgánu má svůj vliv na řízení obecně prospěšné společnosti ve smyslu zákona 

248/1995 Sb., též správní rada, dozorčí rada, zakladatelé a u nesvéprávných uživatelů 

je nutností řešit problémy za přítomnosti jejich opatrovníků.   

Závěr:  

správní a dozorčí rada považuje jednání inspektorek za faux pas.     

 

 Jediným nedostatkem, který správní a dozorčí rada uznává, byl odlišný způsob 

výpočtu úhrad za poskytování sociálních služeb oproti vyhlášce MPSV číslo 505/2006 

Sb. Byl stanoven z praktických potřeb uživatelů služeb a z poznání jejich rodičů. Po 

inspekci byla režijní složka poplatku zrušena, což poškodilo uživatele služeb v tom, že 

někteří rodiče (aby ušetřili) omezují své děti v návštěvách stacionáře a nechávají je 

raději doma.   

Závěr:  

správní a dozorčí rada považuje změnu poplatku za nevýhodnou pro uživatele 

služeb, ale bohužel, odpovídající právní normě. Domov Ráček o.p.s. nedostatek 

odstranil. 
 

K Inspekčnímu listu  

„Povinnosti poskytovatelů k Inspekční zprávě“ 

  

 Patnáct stran Inspekčního listu, deset stran záznamů z rozhovorů a dalších pět příloh 

jen dokazují byrokraticky administrativní přístup inspektorek k uživatelům a poskytovatelům 

služeb. Tam, kde inspektorky nenalezly chybu, hledaly jak znevážit skutečný stav a to i bez 

opory v ustanovení právní norem, jen na základě vlastních teoretických „zkušeností“ či 

zkreslení. Uvádíme příklady: 

 

Strana 2 

 Kritizovaný registr poskytovatelů sociálních služeb vede nadřízený orgán a chyby 

v něm nejsou naše chyby. Pokud zde nejsou uvedeny cíle, tak z toho důvodu, že 

v žádosti o registraci na tiskopise SocS 070101702 a 070101704 k cílům není žádná 

kolonka; 

 tzv. „nepřesně uvedené počty“ v registru jsou přesné. Pro 23 osob je poskytována 

sociálně terapeutická činnost a pro 28 pak stacionář; inspektorky znění registru 

nepochopily; 
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 webové stránky není povinností poskytovatele provozovat. Proto kritika jejich obsahu 

je ze strany inspektorek nemístná. Informace na webových stránkách naší potřebě plně 

postačují;  

 nesmyslná je kritika obsahu Výroční zprávy 2010. Všechny Výroční zprávy Domova 

Ráček o.p.s. odpovídají § 21 zákona 248/1995 Sb., a připomínky inspektorek jak a co 

tam má být „vylepšeno“ jsou úsměvné;  

dodejme, že když hovoříme ve Výroční zprávě o více než dvaceti pěti „dětech“ není to 

nic proti tomu, že kapacita je 28. Neslušné je, když inspektorky uvozovky u slova 

„děti“ odstranily a kritizují nás za běžně používané pojmenování uživatelů služeb. Pro 

úplnost dodejme, že „děti“ pojmenovávají poskytovatelé služeb i v jiných, skutečných 

domovech a sdruženích.  

Závěr:  

dozorčí a správní rada kritiku uvedenou na straně 2 Inspekčního listu odmítá.    

 

Strana 3 

 Podle inspektorek nejsou definovány konkrétní a měřitelné cíle Standardu číslo 1. 

Měřitelné cíle snad není možno stanovit. Necháme si poradit, jak změřit plnění 

poslání; 

 letáčky s ročním plánem, a vytýčením cílů při poskytování služeb obecně prospěšné 

společnosti vydává každoročně Domov Ráček o.p.s. jako jediné zařízení ve 

Středočeském kraji. Jejich obsah si proto stanovujeme sami a kritika inspektorek, že 

tam to či ono chybí je scestná. Letáčky jsou naší necenzurovanou publikací; 

 kritizovaná malá dostupnost informací „způsobem srozumitelným pro všechny osoby“ 

je zajištěna nikoliv piktogramy pro analfabety, ale video reportážemi na webových 

stránkách. Inspektorky je nemohly vidět, protože inspekci začaly oproti 

harmonogramu s půlhodinovým skluzem a připravenou projekci odmítly. 

Závěr:  

dozorčí a správní rada kritiku uvedenou na straně 3 Inspekčního listu odmítá.    

 

 

Strana 4,5 a 6 

 K výpočtu úhrad se správní a dozorčí rada vyjádřila v druhém odstavci tohoto 

usnesení; došlo ke změně, kterou někteří rodiče rádi zneužili, aby ušetřili; 

 směšné je tvrzení, že je překročena částka 75,-Kč za oběd podle vyhlášky MPSV číslo 

505/2006 Sb., když hradí uživatelé 79,- Kč. Přímo v Inspekčním listu se píše, že 

v částce jsou dvě svačiny a oběd (tj. za svačiny 23,- Kč a za oběd 56,- Kč); 

 inspektorky bohužel nepochopily, že někdo odebral více obědů, protože si je odkoupil 

k večeři v chráněném bytě, nebo že nesouhlasily počty, když byl uživatel na 

rehabilitačním pobytu a to nebylo možno vysvětlit („Surdo narras fabulam“). 

 Pokud se týče žádosti o poskytnutí služby, je na poskytovateli, jaké údaje si vyžádá. 

Inspektorky zbytečně kritizuji, že vyžadujeme „nadbytečné údaje“, což není upřesněno 

žádným právním předpisem.  

 To, že žádost o poskytnutí sociální služby podepisují rodiče (dokonce „rodiče“ v 

uvozovkách) a ne zájemci o službu je u nesvéprávných osob samozřejmé. Jejich 

podpis by byl neplatný. Navíc někteří zájemci ani neumí psát a číst. 
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Závěr:  

Dozorčí a správní rada považuje výroky inspektorek na stranách 4,5,6 Inspekčního listu 

za zkreslené.   
 

Strana 7 a 8 

 Neskutečná diskuze na téma, že uživatele nazýváme „dětmi“ s odvoláním na náš 

vlastní etický kodex je zbytečná. Rovněž úsměvné jsou výslechy uživatelů, zda se 

musí převlékat do tepláků, když přijdou do stacionáře (to je i na dalších stránkách).  

Závěr:  

střet zájmů zde dozorčí a správní rada nevidí. Vítá konstatování, že počet pracovnic pro 

individuální práci je nízký, ale bez návodu jak počty navýšit.  

 

 

Strana 9, 10  

 Metodika poskytování sociálních služeb nemůže být napsána tak, aby 173 stránkám 

rozuměli uživatelé služeb s mentálním postižením, jak vyžadují inspektorky. 

 Není zřejmé, proč inspektorky kritizují „navozování školního prostředí“ při výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti (jak vyžaduje § 46 (d) zákona 108/2006 Sb.); MPSV 

žádnou metodiku nevydalo a proto se používají materiály MŠMT. 

 Kritizovaná pravidla pro podávání stížností vyhovují potřebám stacionáře. Za celou 

dobu jeho existence nebyla žádná stížnost řešena. Kritika, že není v pravidlech řešena  

množnost podání „anonymní stížnosti“ nemá oporu v zákoně. Přitom možnost je. 

Diskrétním způsobem je například podání poštou a nikoliv doporučovaná schránka. 

 Opět je možno se ohradit proti tvrzení, že pravidla nejsou zpracována tak, aby je 

pochopil každý uživatel. Každý ale ví, že si stěžovat může. 

 Závěr:  

dozorčí a správní rada kritiku uvedenou na stranách 9,10 Inspekčního listu odmítá.    

 

 

Strana 11 až 15 

 K požadavkům na obsah individuálních plánů se správní a dozorčí rada nevyjadřuje, 

vzhledem k tomu, že nepochopila kritiku inspektorek. Sebelepší záznamy 

v dokumentaci nevrátí němému uživateli hlas či nevidomé zrak. Správní a dozorčí 

rada obdivuje práci ředitelky i pracovnic v sociálních službách, za kterou jsou vděčni i 

rodiče a jejich děti.  

 Kritika, že Smlouvy o poskytnutí služby jsou stejného znění a „nejsou řešeny 

s ohledem na individuální potřeby klientů“ je neoprávněná. Především nemáme 

„klienty“ a pak, individuální potřeby všech uživatelů jsou obdobné.  

 V několika případech se na různých stranách Inspekčního listu kritizuje neexistence 

„klíčových pracovníků“. Tento pojem (či funkce apod.) nemá oporu či definici 

v zákoně. Pouze ve vyhlášce MPSV číslo 505/2006 Sb. se ve standardu 5 písmeno „d“ 

požaduje mít pro každou osobu určeného zaměstnance ke stanovení a vyhodnocování 

osobních cílů. V malém stacionáři, kde je v přepočtu dvě a čtvrt pracovnice na 28 

uživatelů je to zbytečné. Požadovanou činnost vykonává osobně ředitelka, jak je 

popsáno v Metodice poskytování sociálních služeb Domova Ráček o.p.s. na straně 75 

v článku 3.4.  
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Závěr:  

správní a dozorčí rada nepovažuje zřízení formálních klíčových pracovníků za nutné. 

Naopak, když řada pracovnic má další specifické úkoly (ve vztahu k úklidu, ke kuchyni 

k sociálně terapeutické dílně) plně postačí současný stav a důvěra uživatelů služeb 

k ředitelce při řešení případných problémů.   
 

 

 K záznamům z rozhovorů s respondenty se správní a dozorčí rada nevyjadřuje, 

protože jsou dokladem malé znalosti inspektorek o lidech s mentálním postižením. 

 

 

Celkový závěr. 

 

 Čekali jsme komplexní objektivní zhodnocení práce, kladů i chyb. Vzhledem 

k úspěchům naší práce u rodičů i na veřejnosti, jsme se na inspekci dokonce těšili.  

Rozladění pracovnic i uživatelů služeb bylo citelné a bylo záměrně vyvolané. Citujeme 

slova jedné z inspektorek na závěr kontroly “nejsme zde od toho, abychom chválily, 

ale abychom kritizovaly“. Skutečně nebyl uveden jediný klad. Správní a dozorčí rada 

citát inspektorky doplňuje jiným „Surdo narras fabulam“ (Terentius, Sebetrapič 222 

v překladu „Vyprávíš příběh hluchému“). Několikahodinová inspekce si tak splnila 

svoje zadání.  

 

 Správní a dozorčí rada ukládá ředitelce Domova Ráček o.p.s. seznámit 

s tímto usnesením všechny pracovnice v sociálních službách i uživatele služeb a 

usnesení zveřejnit ve Výroční zprávě za rok 2011. Od doručení usnesení 

inspektorkám se upouští. 
 

Číslo jednací 203/2011 

 

Dozorčí rada:  

 

Jana Lencová, Bc.Marie Machková, Mgr.Jana Redlová  

 

Správní rada:    

 

JUDr.Josef J.Veselý, PhDr.Jarmila Divišová Ph.D., Mgr. Lenka Niezgodová 
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Vyhodnocení poskytnutých sociálních služeb v roce 2011 
(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: 

 

26.01.2011  Návštěva výstavy v Rabasově galerii. 

28.02.2011  Účast na oslavách 170 let Městské knihovny v Rakovníku. 

05.04.2011  Zpívání MŠ v Lukách. 

29.04.2011  Návštěva výstavy ve Wintrově síni. 

24.05.2011  Divadelní představení spolku Šanov. 

30.05.2011  Návštěva výstavy keramiky Ivanky Fialové. 

08.06.2011  Zahradní slavnost. 

29.06.2011  Slavnostní zakončení školního roku v restauraci Hájenka. 

14.09.2011  Návštěva výstavy v Rabasově galerii. 

03.10.2011  Představení divadélka KOS v Ráčku. 

17.10.2011  „Děti dětem“, účast na akci Klubu přátel dětí dětských domovů. 

26.10.2011  Účast na vernisáži malovaných rámů, pořádanou Městskou knihovnou. 

07.12.2011  Návštěva výstavy v Rabasově galerii. 

05.12.2011  Mikuláš na radnici - nadílka od MěÚ Rakovník.  

19.12.2011  Zpívání s MŠ V Lukách. 

21.12.2011  Vánoce Ráčků. 

 

b) chráněné bydlení s částečnou asistenční službou a odlehčovací službou 

 

07.01.- 08.03.2011 Vladan Šimon, odlehčovací služba. 

19.-20.04.2011  Jan Majba, odlehčovací služba. 

27.04.-02.05. 2011 Vladan Šimon, odlehčovací služba. 

12.-15.05.2011 Jan Majba, odlehčovací služba. 

01.-03.06.2011 Vladan Šimon, odlehčovací služba. 

12.-16.09.2011  Ilona Hvězdová,odlehčovací služba.  

28.11.-02.12.2011 Ilona Hvězdová, odlehčovací služba. 

Celoroční odlehčovací služba Monika Hnízdilová (od pondělí do pátku). 

 

c) služby sociálně terapeutické dílny (mimo pravidelnou denní činnost) 

 

18.-25.04.2011  Prezentace velikonočních výrobků v Kněževsi. 

14.05.2011   Malování emotivních obrazů se Štěpánkou Rácovou. 

26.05.2011 Prezentace výrobků na Jarmarku v Unhošti. 

25.06.2011  Prezentace výrobků na Farmářských trzích v Rakovníku.   

09.07.2011  Prezentace výrobků na Farmářských trzích v Rakovníku.  

16.07.2011  Prezentace výrobků  na festivalu Coombal v Lužné.  
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23.07.2011  Prezentace výrobků na Farmářských trzích v Rakovníku.  

17.09.2011  Křivoklátské panování – prezentace výrobků. 

01.12.2011  Výstava emotivních obrazů v ZUŠ v Rakovníku, Na Zátiší. 

12.-16.12.2011  Prezentace výrobků v Kněževsi. 

           15.12.2011  Pohoda V Brance, vánoční výstava výrobků. 

18.12.2011  Vánoční prezentace výrobků v Lubné. 

 

d) sociální rehabilitace, rehabilitační pobyty, sportovní akce  

 

Rehabilitace v infrasauně, solné jeskyni a masáže každý týden ve středu a v pátek. 

Relaxace tibetskými miskami pravidelně  jednou za dva měsíce. 

 

20.-25.06. 2011 Rehabilitační pobyt „Okoun“ III na Slapské přehradě. 

23.07.-03.08.2011 Rehabilitační pobyt v Řecku. 

 

e) kulturní a společenské akce pro osoby s mentálním či tělesným handicapem 

nebo s kombinovanými vadami a jejich sourozence, rodiče či asistenty  

 

06.01.2011  Tři králové, návštěva skupiny Hradní Duo v Domově Ráček o.p.s. 

21.03.2011  Módní přehlídka se salónem Beauty Radky Šímové. 

01.04.2011  Ples v Speciálním domově mládeže SPMP v Praze Sedlci. 

07.04.2011  „Sportovec roku“ akce týdeníku RAPORT, předávání cen - sprchových  

                     gelů a koupelových solí, vyrobených v sociálně terapeutické dílně. 

14.04.2011  D*Ráček. Kulturní přehlídka domovů, ústavů a škol Středočeského kraje. 

19.04.2011  Koncert TV Nova „ Chceme žít s vámi“. 

05.05.2011  „Notička“, účast na pěvecké soutěži v Jesenici. 

20.-22.05.2011 Paintball, sportovní víkend v Handicap centru Srdce Poděbrady. 

23.05.2011  Albína - divadelní představení žáků 3.ZŠ Rakovník. 

01.06.2011  Návštěv\a u vojenského útvaru v Rakovníku. 

11.06.2011  Turnaj v minigolfu v Bezděkově. 

27.06.2011  Diskotéka v Retru  se studenty MOA Rakovník. 

04.11.2011  Slavnostní otevření Galerie Ráček a sociálně terapeutické dílny. 

27.11.2011  Charitativní aukce malovaných rámů, akce Městské knihovny. 

17.12.2011  Adventní bazárek s výtěžkem pro Domov Ráček o.p.s. 

 

 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 
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g) sociální poradenství, v případě potřeby přímé zastupování uživatelů služeb  

a průvodcovská služba 

      

20.01.2011 Návštěva rodičů ze Zbiroha, prohlídka stacionáře, metodická podpora. 

25.01.2011 Konzultace s praktikantkou slečnou Barthelovou. 

26.01.2011 Konzultace s praktikantkou slečnou Kouteckou. 

10.02.2011 Konzultace s praktikantkou slečnou Zigmundovou. 

16.02.2011 Konzultace se studentkou paní Jedličkovou. 

07.03.2011 Konzultace s praktikantkou slečnou Bereczovou. 

11.03.2011 Konzultace s praktikantkou slečnou Hanzlovou. 

08.04.2011 Doprovod Jana Litavce k ušnímu lékaři. 

17.05.2011 Doprovod Jana Litavce k ušnímu lékaři. 

03.06.2011 Konzultace se studentkou M. Jiráskovou. 

15.08.2011 Konzultace s praktikantkou H. Barošovou. 

29.08.2011 Konzultace s praktikantkou E. Tulisovou. 

02.09.2011 konzultace s praktikantkou B. Ryskovou. 

14.10.2011 Doprovod Jana Litavce na neurologické vyšetření. 

26.10.2011 Návštěva z Domova Krajánek, prohlídka stacionáře, metodická podpora. 

31.10.2011 Konzultace se studentkou p. Engelovou. 

02.11.2011 Doprovod Jana Litavce na ušní vyšetření. 

Pravidelně 1x za měsíc doprovod na pedikúru (uživatelé služeb Jan Majba, Pavel 

                       Pospíšil, Jan Machek  a Monika Klucová ).                      

 

h) osvětová, vzdělávací a publikační činnost v oblasti sociální a zdravotnické  

 

01.03.2011 Vydání výroční zprávy za rok 2010. 

21.06.2011 Zasedání správní rady. 

11.06.2011 Účast na turnaji VEREK CUP, převzetí šeku. 

23.11.2011 Supervize s PhDr. Jarmilou Divišovou, Ph.D. 

02.12.2011 Supervize s PhDr. Jarmilou Divišovou, Ph.D. 

           28.12.2011 Zasedání dozorčí a správní rady. Vydání letáku pro rok 2012. 

  

1x za dva měsíce účast na schůzi Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. 

1x za rok účast na Výroční schůzi HANDICAP LYCEA Praha a VLTAVAN Praha. 

Průběžně úprava webových stránek Domova Ráček o.p.s. 
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Vyhodnocení některých akcí 2011 
uvedených v kalendářním přehledu poskytnutých sociálních služeb 

(fotodokumentaci a video naleznete na www.DomovRacek.cz)  

 

 

„D*Ráček 2011“ 

Desátá a poslední kulturní přehlídka domovů, ústavů a škol,  

pořádaná Domovem Ráček o.p.s. 

 

 Na jubilejním 10. ročníku kulturní přehlídky ústavů, domovů a škol se 14. 

dubna 2011 v Kulturním centru v Rakovníku sešlo čtrnáct vystupujících souborů, což 

bylo přes tři sta padesát účinkujících ze Středočeského kraje a Prahy. Z významných 

hostů nás navštívila paní Mgr. Iva Matějková z Ministerstva kultury, starosta Města 

Rakovníka Ing. Zdeněk Nejdl a další z řad sponzorů i spolupracující organizace SPMP 

ČR. Celý den všechny provázala radostná atmosféra a každé vystoupení ukončil 

obrovský potlesk. Všichni se navzájem úžasně povzbuzovali a podporovali a jak 

nakonec řekl místostarosta Města Rakovníka Bc. Jan Švácha: „Nevadí, že venku 

nesvítí slunce, protože vy jste to tu rozsvítili!“.  

 

 Ihned po příchodu do Kulturního centra si diváci a účinkující mohli 

připomenout uplynulých devět let D*Ráčku – celé první patro zdobily fotky, novinové 

články a jiný materiál vyvolávající vzpomínky. 

 

 Jako zahájení a současně první vystoupení mohli diváci vidět v plné parádě 

Domov Ráček o.p.s., který vystoupil s dojemným „Mlýn klape svou“. Po prvním 

vystoupení následovalo oficiální zahájení, poděkování významným hostům, 

sponzorům, přátelům, tisku a dalším, kteří D*Ráček celou jeho existenci podporovali. 

Samozřejmě poděkování patřilo i všem vedoucím z jednotlivých vystupujících 

zařízení. Poté vystoupila děvčata z Profi Fitness Millenia Petry Kubíčkové s jejich 

„Aerobic show“ s pásmem písní od Svěráka a Uhlíře vystoupili žáci ze základní a 

mateřské školy speciální a Praktické školy v Jesenici. Domov Domino ze Zavidova, 

který  přijel s vtipnou scénkou „Skupina Lokálka – Stánek“, poté následoval zpěv, 

tentokráte v podání základní Praktické školy z Prahy 2 - „Dvě malá křídla“. Na 

D*Ráčku se cvičilo i s overbally a to díky speciální, základní a mateřské školy 

speciální a jejich pořadu„Dotkni se slunce“.  

 

 Další pěvecké vystoupení předvedla mateřská, základní škola speciální Slunce, 

o.p.s. ze Stochova „Kdyby se v komnatách“, „Když se zamiluje kůň“ a „Dělání“. 

Tanec „Trnky Brnky“ předvedl Domov Krajánek z Jesenice. „Barevný tanec“ mohli 

diváci shlédnout v podání Tanečního souboru Klobouček a „Rendův tanec“ od 

speciální základní a mateřské školy v Rakovníku. 
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 Po přestávce, občerstvení a nabrání sil, vystoupili přátelé z Handicap centra 

Srdce v  Poděbradech s úžasnou show „Hledá se Fantomas“. Následoval „Kocour 

modroočko“ od mateřské a základní školy speciální a Praktické školy v Jesenici, poté 

„Příběh z Orientu“, se kterým dorazil Speciální domov mládeže z Prahy Sedlce. 

„Cirkus“ předvedli žáci základní a Praktické školy z Prahy 2. Další vystoupení 

speciálních škol v Rakovníku byl „Aerobic“. Společenství Dobromysl potěšilo 

účinkující svým „Jarní básně a písničky“.  

 

 Následoval tanec - „Na chvíli slečnou“ skupiny Lentilky z Rakovníka. Třetí 

vystoupení Praktické školy v Jesenici mělo název „Párty v rákosí“. Domov sociálních 

služeb Liblín a jeho taneční soubor Eldorádo zatančil „Houslového krále“ a poslední 

vystoupení patřilo Praktické škole z Prahy 2 a jejich hře světel a hip hopu „Světýlka“. 

 

 Děkovalo se na začátku a děkovalo se i na konci, kdy všechny pracovnice 

v sociálních službách Domova Ráček o.p.s. měly připraveny tajné vystoupení, kdy 

pomocí písně s vlastním textem poděkovaly své ředitelce, Ilonce Hruškové, nejen za 

organizaci, její přístup, čas a energii. Všichni se nasátí krásnou energií rozešli a rozjeli 

do svých domovů.  

 

*** 
 

Boganův pohár 2011 

(Výňatek z tiskové zprávy vrchního velitelství pořadatele Mgr. Michala Šmída). 

 

 Již počtvrté se ve dnech 20. až 22. května 2011 uskutečnil Boganův pohár 

v Chotěšicích. Tento pohár je ojedinělou paintballovou akcí v naší republice i 

v zahraničí. Jedná se o akci pro lidi s mentálním postižením. Poháru se zúčastnilo přes 

60 osob, z toho 32 lidí se zdravotním postižením. Soutěžilo se v jednotlivých military 

dovednostech a paintballových disciplínách, které u účastníků rozvíjí týmovou 

spolupráci, koordinaci, motoriku a rychlost samostatného rozhodování formou zábavy. 

Oproti loňským ročníkům jsme letos zvolili místo speed paintballu jeho náročnější a 

realističtější variantu military. Hlavním garantem akce bylo občanské sdružení 

Military Game.  

 Do akce byly povolány posádky z Poděbrad, Chotěšic, Rakovníka a Třebíče. Po 

pátečním slavnostním vyvěšení vlajky a přísaze se dle hesla „těžko na cvičišti, lehko na 

bojišti“ jednotlivé čety odebraly do výcvikového tábora v okolí Chotěšické základny a 

instruktoři z řad Military Game se ujali své role. Pro sobotní akci byla zvolena 

zejména taktika přepadů a základem výcviku bylo nacvičení přesunové formace, 

rojnice, kruhové obrany a reakcí při kontaktu s nepřítelem. Potom už jenom pravý 

kasárenský gulášek a rychle spát pro sílu na „Den D“. 
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 Celá informace se do naší Výroční zprávy nevešla. Kdo chce vědět více, 

zejména o tom, jak Ráčci útočili na „nepřítele“ a probíhali kouřem v plynových 

maskách či jak po boji grilovali dobroty, může navštívit webové stránky 

www.hcsrdce.cz Důležité bylo, že dvě naše „velitelky“ Ráčků Marcela a Petra se tak 

vycvičily, že válečné umění pak mohly použít v praxi.  Čtěte dále. 

 

 Jak bylo řečeno v úvodu Výroční zprávy, nebyl v osmileté historii Domova 

Ráček o.p.s. snad jediný rok, kdyby nás někdo nechtěl ošidit či poškodit. Letos to byl 

náš dodavatel hrníčků, na které malujeme obrázky. Netušili jsme, že má již několik 

měsíců „na krku“ exekutora a snaží se rychle se zbavit neprodejných zásob podvodem.  

Objednali jsme si stejných (jako vždy) 1.020 hrníčků za 17.000 Kč a on nám poslal 

úplně jiné, které se pro náš účel nehodily. Nejdříve lhal, sliboval výměnu a pak sdělil, 

že jiné nejsou a vypnul mobil. Čas běžel, zakázka měla být vyexpedována do Vánoc. 

Bylo nutno rychle jednat. Díky odvaze Markéty a Petry, které prošly zmíněným 

vojenským výcvikem u Handicap centra Srdce o.p.s. se podařilo „vybojovat“ na 

poslední chvíli ty správné hrníčky. Ty dvě „d*račice“ z Ráčku, nejenže po ránu 

zaútočily na jeho prodejničku v Trutnově a ukořistily vše, co tam měl, ale dokonce jej 

přinutily, aby vzal auto (a odvážná Markéta mu do auta vlezla, aby jim někam neujel) 

a vydaly se do jeho skladu, kde počty hrníčků doplnily. Stálo nás to sice další peníze 

za dopravu i nutnou práci v sobotu a neděli, ale zakázku pro společnost Siemens a.s.  

Domov Ráček o.p.s. v termínu splnil.       

 

*** 

OKOUN III  

dvacátý vodácký rehabilitační pobyt v červnu 2011. 
 

 „AlBerte, už raději necvič“ prohlásila Ilonka při rehabilitačním cvičení, které 

vedla zkušená terapeutka Lenka, když už mu některé cviky dělaly problémy. Nejen 

jemu, ale i některým Ráčkům (například Monice, která se na povel zalehnout na 

karimatky naivně zeptala „a kdo mě pak zdvihne?“). Přibývají léta, ubývá sil a proto 

byl celý dvacátý první vodácký rehabilitační tábor, nazvaný OKOUN III, konaný 

v červnu od 20.06. do 25.06.2011 v Líchovech na Slapech, zaměřen na zlepšování 

fyzické a psychické kondice uživatelů služeb Domova Ráček o.p.s. Vyvrcholením byla 

sportovní olympiáda, na kterou přijeli opět kamarádi z Handicap centra Srdce o.p.s. 

v Poděbradech.  

 

Do programu pobytu a olympiády byly zařazeny tyto sporty: 

 pádlování na raftech po hladině Slapské přehrady, kde nás potrápil protivítr 

podobný tomu, co jsme zažili před několika léty na Labi, 

 plavání, dovádění a cviky v krásně čistém bazénu, 

 lukostřelba a paintball se zbraněmi, které přivezli poděbradští přátelé, 

 denně ranní cvičení s prvky jógy a dopoledne již zmíněná terapeutická cvičení, 

 také relaxace v bublinkové lázni či za pomoci cinkotu tibetských misek. 

http://www.hcsrdce.cz/
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 Samotná olympiáda se nesla heslem „není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.  A 

skutečně nebyl nikdo, kdo se podle svých sil nezúčastnil (včetně nevidomé Katky). 

Proto také odměny a diplomy, které přijel rozdat náš dlouholetý příznivec a sponzor, 

podnikatel Ing. Zdeněk Procházka s rodinou, obdržel každý účastník olympiády 

(dokonce i ten AlBert).   

 

 Jaké byly zvláštnosti letošního pobytu? Především ta, že jsme již třetí rok za 

sebou jeli do stejného rehabilitačního zařízení občanského sdružení PROSAZ. Kdysi 

jsme jezdili každý rok do jiného místa. Způsobilo to příjemné prostředí zotavovny, 

dobrá kuchyně i rozumná cena pobytu a také zdejší lesnatá, liduprázdná krajina (a 

v červnu i klid na vodě). Také jsme poprvé po několika letech neměli po dobu pobytu 

k disposici autobus a tak jsme nedělali větší výlety do okolí, které jsme poznali již 

v minulých letech. Program pobytu byl přizpůsoben rehabilitaci na místě a všem se 

líbil, protože byl vyloženě relaxační. Navíc jsme tím za dopravu ušetřili 15.000 Kč.  

 

 Pochopitelně jsme si neodpustili nástup se vztyčením vlajky či večerní posezení 

u ohně, grilování slaniny, opékání vuřtů a když za námi přijeli kamarádi, tak i písničky 

s kytarou Míši a Jóžina.  Počasí bylo padesát na padesát a nám to nevadilo snad až na 

to, že nejvíce lilo, když nás navštívil sponzor (ale scénku z vystoupení na D*Ráčku mu 

Ráčci stačili zatancovat u bazénku ještě před deštěm a  Ilonka  jim pak „zacinkala“ v 

tělocvičně).  Také závěrečná diskotéka se povedla. Prostě, OKOUN III byl OK. 

Možná, že i příští rok pojedeme opět sem. Byl by to čtvrtý OKOUN (nakonec, okouni 

plavou také v hejnu). Ale …  jak ta léta běží, vážení!  

 

 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, pracovnice v soc.službách 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 při 

olympiádě, 

 asistenti Lukáš Hruška a Marek Lippert, zejména za technickou pomoc. 

 

Za finanční podporu patří poděkování: 

 Ing. Zdeňku Procházkovi (opět daroval 100.000,- Kč). 

 Středočeskému kraji za grant na olympiádu (30.000,- Kč). 

 Honzovi Mrákotovi SAPERE s.r.o. (8.000,- Kč) 
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 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.  

JUDr. Josef J.Veselý/AlBert, 

hlavní vedoucí 
 
 

* * * 

Rehabilitační pobyt v Řecku 

23.7. 2011– 3.8.2011 
 

 Poloostrov Chalkidiki, přímořské letovisko Asprovalta Vrasna – na tomto místě 

trávila skupinka Ráčků společně s kamarády z Poděbrad a Chotěšic krásný pobyt na 

sluníčku u moře. 

 

 Z Ráčku vyrazila parta ve složení  - asistentky Markétka a Hanička s asistentem 

Lukášem, kteří se celý pobyt pečlivě starali o Pavlíka, Monču, Románka, Honzíka, 

Standu, Moničku, Lucinku, Šárku a Simonku. Na cestu jsme vyrazili v sobotu brzy 

ráno vybaveni několika desítkami řízků, baget, sušenek a jiných dobrot. V Praze jsme 

přestoupili ke zbytku výpravy do velkého autobusu a vydali se na dlouhou cestu. 

Projeli jsme Slovenskem, Maďarskem a Srbskem, až jsme se dostali do vytouženého 

cíle naší cesty za sluníčkem. Celou cestu byla všude zima, takže nás nejdříve 

překvapilo velké horko, které na nás čekalo – to se drželo celý náš pobyt a my se tak 

mohli zahřívat i v noci, kdy teplota klesla na necelých 30°C, přes den se vyšplhala i 

přes 40°C. 

 

 Po příjezdu jsme si vybalili několik základních věcí a šli odpočívat po náročné 

cestě na pláž a přivítat moře. Po první večeři nás provedla manželka majitele cestovní 

kanceláře po městečku Asprovalta, dala několik rad ohledně restaurací, obchůdků a 

místních zvyků a my si mohli jít konečně po náročné cestě lehnout.  Městečko jsme 

navštívili ještě dvakrát a mohli tam tak vidět překrásnou osvětlenou fontánu, 

poslechnout si místní pouliční umělce, zapálit svíčku v kostele a u toho si přát dobrý 

návrat domů, osvěžit se výbornou zmrzlinou a v neposlední řadě nakoupit dárečky pro 

sebe, maminky, tatínky a sourozence. Jednou jsme se vraceli nazpátek do hotelu až za 

tmy a tak jsme si cestou mohli vychutnávat romantickou procházku po noční opuštěné 

pláži, poslouchat šumění moře a obdivovat hvězdné nebe. 

 

 K moři jsme poctivě chodili každý den, dvě odpoledne jsme věnovali 

odpočinku, jeden večer si nezapomněli uspořádat vlastní diskotéku a večery jsme 

trávili na terase povídáním si, hraním her, mlsáním výborných melounů a jiného 

ovoce, které jsme mohli koupit od prodavačů, kteří pravidelně jezdili přímo před hotel, 

zpíváním a myšlenkami na naše blízké doma, kteří nám záviděli teplo, protože doma  
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v Čechách tou dobou byla na léto pořádná zima a neustálý déšť. Pobyt se pomalu blížil 

ke konci, všichni jsme se řádně opálili, nadýchali zdravého slaného vzduchu, dárečky 

jsme měli nakoupené a mohli tak pomalu balit. Poslední den jsme dopoledne dobalili 

poslední věci, s pomocí silných mužů dopnuli kufry a šli trávit den po restauracích. V 

jedné jsme si dali výborný řecký gyros, ve druhé nejlepší ledovou kávu na světě, 

v další skvělou zmrzlinu a pak už nás čekalo jen rozloučení s mořem, které za nás 

všechny pronesla Šárka. K večeru jsme nastoupili do autobusu a jeli nazpátek domů 

plni krásných a nezapomenutelných zážitků… 
 

* * * 

 

Domov Ráček o.p.s. a speciální školy v Rakovníku 
  

 Spolupráce se Střední školou, Základní školou a Mateřskou školou speciální 

v ulici Františka Diepolta má již tradici.  Uživatelé služeb Domova Ráček o.p.s. se 

například zúčastňovali sportovních přeborů ve stolním tenise, společenských akcí jako 

je „pálení čarodějnic“ spojené s opékáním vuřtů a naopak žáci těchto škol vystupovali 

na kulturních přehlídkách D*Ráček. 

 

 Studenti nově otevřené Praktické školy dvouleté již rok pravidelně docházejí do 

sociálně terapeutických dílen Domova Ráček o.p.s., kde poznávají výrobu 

košíkářských a keramických výrobků uživatelů služeb a aktivně se zapojují do 

montážních a kompletovacích prací. Pod vedením Mgr. Lenky Niezgodové a paní 

Šárky Pospíšilové, za odborného dohledu Bc. Markéty Kovářové, se tak učí pracovním 

návykům.  Přitom se seznamují s chodem Domova Ráček o.p.s. a jeho posláním.  

Nově se také od Ráčků naučili, jak se vyrábí šperky a ozdoby z fima a připravili z nich 

dárky pro své maminky a kamarádky k Vánocům.    

 

Poznámka:  

autorka příspěvku, Mgr. Lenka Niezgodová je nejen učitelkou v Praktické škole, ale též 

předsedkyní Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v Rakovníku a 

členkou správní rady Domova Ráček o.p.s. Na pobytech nám pomáhá při 

rehabilitačním programu jako skvělá terapeutka.   

 

***  

Ráčata mají svoji galerii 

Jana Elznicová Rakovnický deník (zkráceno) 

 

 Tu atmosféru snad nelze ani slovy přesně popsat. Srdečnost, upřímnost, láska... 

Jen samé kladné emoce vládly při úterním (4.10.2011) slavnostním otevření galerie a 

sociálně terapeutické dílny patřící Domovu Ráček o.p.s. (nestátní, neziskové 

humanitární zařízení starající o mentálně a tělesně postiženou mládež a dospělé) na 

Pražské ulici v Rakovníku. V úvodu byl všem přítomným promítnut dokument 

http://rakovnicky.denik.cz/autor/jana-elznicova_228.html
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mapující malování v Domově Ráček. Ředitelka domova Ilona Hrušková s úsměvem 

konstatovala: „Malujeme už sedm let. Za tu dobu už Ráčci namalovali přes pět stovek 

obrazů. Mají za sebou řadu výstav. Obrazy dnes visí v kancelářích a domácnostech na 

Rakovnicku. Dokonce jsme měli jednou výstavu také v Praze. Tam se naše obrázky 

líbily i francouzským turistům, takže několik obrázků odcestovalo i do Francie.“ 

 

 V domě na Pražské ulici má také Ráček už deset let chráněný byt, kde 

spokojeně žijí tři jejich klienti. V loňském roce se v domě uvolnily další prostory, a 

protože Ráček v té samé době řešil otázku, kam umístit již zmíněnou sociálně 

terapeutickou dílnu a kde vystaví obrazy, tak poprosil město Rakovník, zda by 

uvolněné prostory nepronajalo. „Město nám vyšlo vstříc a já bych mu chtěla moc 

poděkovat, protože cokoli chceme, tak nám radnice vždy vyjde vstříc. My se zase 

snažíme nám svěřené prostory udržovat, opravovat,“ dodala Ilona Hrušková. 

 

  A tak například původně zarostlý dvůr ve dvoře objektu Ráčci vyčistili, osázeli 

zelení, nechali udělat pergolu, chodníček. „Vložili jsme do toho i vlastních sto tisíc 

korun. Věřím, že i nadále budeme s městem dobře spolupracovat,“ doplnila Ilona 

Hrušková. Návštěvu Galerie na Pražské (číslo popisné 97) si rozhodně nenechte ujít. 

Koupit zde můžete originální ručně vyráběné vonné svíčky, pletené košíky, polštáře, 

obrazy, hodiny, koberečky, šperky a mnoho dalších půvabných předmětů. 

 

Domov Ráček v Rakovníku má novou dílnu a galerii 

 Jana Káninská Český rozhlas Region, Středočeský kraj (zkráceno) 

 

  Projekt, který umožňuje zvýšit kapacitu poskytovaných služeb, podpořila 

Evropská unie, Středočeský kraj i město Rakovník.  Dílna pak bude sloužit mimo jiné 

na třídění dřevěných klínků, které se posílají až do Německa. Je to jednoduchá a 

nenáročná práce, kterou dělají klienti domova se svými asistentkami.  Do domu na 

Pražské ulici se kromě dílny a galerie vešly i další služby, jak dodává sociální 

pracovnice Markéta Kovářová: „Tady máme prostor pro odlehčovací službu, což je 

služba, kdy rodiče nebo opatrovníci potřebují třeba odjet na dovolenou nebo 

vypnout“.   

  

 Podívat se na slavnostní otevření nových prostor přišly samozřejmě i někteří 

rodiče postižených, mezi nimi například Jindra Beranová, která má v Ráčku syna 

Vladana: „Jsem moc ráda, že ty naše děti mají takové krásné prostředí, ale hlavně 

vychovatelky, jsme moc spokojení, protože děti je milujou a my taky."  Ani to sebelepší 

vybavení zkrátka nenahradí péči, lásku a porozumění pro jakýkoliv handicap. A tohle 

všechno, jak jsme se mohli přesvědčit na vlastní oči, rakovnickým Ráčkům opravdu 

nechybí.   

http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/domov-racek-v-rakovniku-ma-

novou-dilnu-a-galerii--957567 

*** 

http://www.rozhlas.cz/_osoba/1686
http://mail3.volny.cz/~~efc785e662a9de71dad4601eab929dcd/app/linkview.php?url=http%3A%2F%2Fwww.rozhlas.cz%2Fstrednicechy%2Faktualne%2F_zprava%2Fdomov-racek-v-rakovniku-ma-novou-dilnu-a-galerii--957567
http://mail3.volny.cz/~~efc785e662a9de71dad4601eab929dcd/app/linkview.php?url=http%3A%2F%2Fwww.rozhlas.cz%2Fstrednicechy%2Faktualne%2F_zprava%2Fdomov-racek-v-rakovniku-ma-novou-dilnu-a-galerii--957567
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Závěrečná zpráva ze supervize v roce 2011 

 

 V průběhu roku 2011 se konaly semináře a supervize v Domově Ráček o.p.s. 

Při skupinovém poradenství byly přednášky pro pracovnice v sociálních službách 

zaměřeny především na problematiku péče o uživatele služeb, ale také na osobnost 

poskytovatele služeb, na které jsou kladeny zvýšené nároky. Převážná část pracovnic 

potřebovala spíše rozkrýt a posoudit svoje schopnosti a povahové předpoklady a ujistit  

se ve  správné volbě pracovního zaměření. 

 

 Hlavním úkolem bylo 

 

  rychle navodit dobrou atmosféru ve skupině; 

  zajistit, aby nedošlo ke ztrátě sebeúcty ve skupině některých z pečovatelů 

(vyladit skupinu); 

  podpořit a udržovat soudružnost pracovníků; 

 naučit se vnímat a oceňovat vlastní silné stránky i slabiny; 

 zlepšit komunikaci a konstruktivní pracovní vztahy; 

 při individuálních konzultacích bylo základním úkolem zlepšit vztahy s 

druhými nebo dosáhnout produktivnějšího a plnějšího života; 

  naučit, aby si dokázaly navzájem pomoci (významným faktorem je altruismus, 

který hraje v osobním životě pracovnic v sociálních službách velkou roli); 

  rozvinout komunikativní dovednosti (naučit řešení konfliktů, pomoci ostatním 

svými reakcemi, nepouštět se snadno do soudů nad ostatními, umět správně 

vyjádřit odpovídající empatii). 

 

 

 Konkrétní doporučení: 

 při setkáních byly pracovnice v sociálních službách Domova Ráček o.p.s. 

dynamické a flexibilní. Doporučuji další vzdělávání formou seminářů, přednášek, 

četby odborné literatury. Při výběru nových pracovnic lze doporučit psychologické 

vyšetření. 

 

Poznámka:  

autorka příspěvku PhDr. Jarmila Divišová Ph.D., je nejen supervizorem Domova 

Ráček o.p.s., ale též členkou jeho správní rady a mecenáškou. Její doporučení dalšího 

vzdělávání je plněno v souladu se zákonem o sociálních službách.    

 

 

* * * 
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                      Zpráva o hospodaření za rok 2011 
 

Příjmy za rok 2011 činily celkem                    Kč 4 465 167,94 

Výdaje za rok 2011 činily celkem                    Kč 4 463 378,57 

Výsledek hospodaření za rok 2011 celkem    zisk     Kč     1 789,37 

 

Hlavní činnost:                                 Vedlejší činnost: 

příjmy      Kč 4 298 292,94                příjmy   Kč   166 875,00 

výdaje      Kč 4 400 478,05                výdaje   Kč    62 900,52 

ztráta      Kč - 102 185,11                zisk     Kč   103 974,48 

 

Příjmy: 

Příjmy organizace z hlavní činnosti celkem          Kč 4 298 292,94 

 

Provozní dotace                           celkem    Kč 2 695 763,23 

v tom: dotace EU                                    Kč 1 388 192,23 

       dotace od MěÚ Rakovník                       Kč    75 000,00 

       dotace od Ministerstva práce a soc.věcí      Kč   740 000,00 

       dotace od Úřadu práce                        Kč   222 571,00 

       dotace od Středočeského kraje odbor sportu   Kč    30 000,00 

       dotace od Ministerstva kultury               Kč    20 000,00 

       dotace od Středočeského kraje humanit.fond   Kč   220 000,00 

 

Jiné ostatní výnosy                                 Kč 1 290 450,45 

Úroky z účtu                                        Kč        79,26 

Zúčtování fondů                                     Kč   312 000,00 

 

Pro financování provozu Domova Ráček o.p.s. byly z Rezervního fondu 

uvolněny prostředky získané jako sponzorské dary.  

Zůstatek Rezervního fondu činí k 31.12.2011 Kč 424 355,91 a zůstává 

zdrojem financování pro další účetní období. 

Celkové náklady na mzdu ředitele včetně odvodů činily Kč 474 285,00    

 

Výdaje: 

Výdaje organizace na hlavní činnost činily celkem Kč  4 400 478,05 

Spotřeba materiálu                                Kč    594 514,66 

Spotřeba energie                                  Kč    231 770,28 

Ostatní služby                                    Kč  1 035 522,59 

Mzdové náklady                                    Kč  1 786 386,00 

Zákonné pojištění                                 Kč    584 571,00 

Ostatní náklady                                   Kč    167 713,52      

  

K 31.12.2011 byla provedena fyzická inventura hmotného i finančního 

majetku společnosti, ve všech položkách se fyzický stav rovnal 

stavu účetnímu. 

 

 

Sestavila k 31.12.2011   
 Ing. Andrea Bendová 
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V Ý P I S  

 

V Ý R O K     A U D I T O R A  

Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů 
 

k 31.12.2011 
 

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 společnosti k 31.12.2011 a její finanční výkonnost a peněžní toky za období od 

1.1.2011 do 31.12.2011 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví.  

 

Výrok zní: 
 

B E Z   V Ý H R A D 
 

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: 5.3.2012 
 

 

Plné znění Zprávy o účetní závěrce je k nahlédnutí u ředitelky Domova Ráček o.p.s. a též 

předsedy správní rady. 
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Rok 2012 „Rok klidu a stability“  
 

 V roce 2012, v neklidném legislativním prostředí, neklidné době a neustálém 

nedostatku peněz ve společnosti chceme, aby Domov Ráček o.p.s. byl stále oasou klidu, míru 

a spokojených lidí, kterých se tyto problémy nedotknou.    

  

 Pro klidnou práci proto odcházíme po deseti letech od realizace velkých a náročných 

projektů jakými byly divadelní a kulturní festival Středočeského kraje „D*Ráček“ a 

celorepublikový filmový Videofestival® „S vámi nás baví svět“ s mezinárodní účastí. Jsme 

rádi, že se Domov Ráček o.p.s. stal příkladem pro řadu dalších podobných zařízení i škol, 

které z něho čerpají inspiraci pro svoji činnost. I proto s nimi budeme rádi nadále 

spolupracovat. Vážíme si také pozornosti, kterou nám věnují regionální sdělovací prostředky 

a tak šíří naše dobré jméno.  

 

 Naším hlavním cílem je pochopitelně udržet dosaženou kvalitu registrovaných 

sociálních služeb. Pokračovat chceme v zavedených terapiích, rehabilitačních vodáckých 

pobytech a zejména v tvořivé práci v sociálně terapeutických dílnách provozovaných za 

pomoci peněz z operačního programu EU „Lidské zdroje a zaměstnanost“. Pro veřejnost 

jsou naše práce k vidění i ke koupi ve stacionáři, v Galerii Ráček na Pražské i na webu.  

  

 Jako žádný strom neroste do nebe a občas je třeba ořezat některé jeho větve a strom 

zmladit, tak chceme stabilizovat dosažené výsledky a zklidnit práci. Maje na paměti jak sté 

výročí potopení Titaniku, tak konec kalendáře Mayů při zimním slunovratu 2012 stejně 

věříme, že jak byly splněny beze zbytku úkoly vytýčené v celoročním projektu „Roku 

tolerance 2011“ budou splněny i úkoly projektu v „Roce klidu a stability 2012“.  Našim 

příznivcům, sponzorům a dárcům děkujeme.  Jinak by ten rok klidu neměl tu správnou 

stabilitu.  

   

Kalendářní plán větších akcí v roce 2012 
18. až 20. května účast na 5.ročníku Boganova poháru v paintballu (Chotěšice); 

18. až 23. června 21.vodácký rehabilitační tábor OKOUN IV na Slapech (Líchovy); 

1.listopadu  vernisáž výtvarných prací „Podzimní emoce“ v Galerii Ráček, společně s tím 

1.listopadu vyhodnocení realizace projektu „Sociálně terapeutické dílny Rakovník“.  

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.   

 

Organizační plán v roce 2012 
Vydání informativního letáčku „Rok klidu a stability“ (prosinec 2011). 

Zasedání Správní rady Domova Ráček o.p.s. (červen a prosinec 2012). 

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 2012) 

Vydání Výroční zprávy s auditem za rok 2011 (duben 2012). 

Úprava vlastních webových stránek a informací na portálu Veřejné zprávy ČR. 
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Umění odejít 

aneb ukončení dvou velkých projektů. 
 

 Umění odejít je jedno z největších a asi i nejtěžších umění, které člověk může ve 

svém životě zvládnout. Uplatnit toto umění pak může jak ve vztazích mezi lidmi, tak 

v zábavě, v zaměstnání a leckde jinde; není nic trpčího, než neodhadnout tu pravou chvíli 

k odchodu a „být odejit“.  

 

 Po deseti letech chceme ukončit dva naše velké projekty, které dosáhly vrcholu a na 

které chceme už jen v hezkém vzpomínat. Jedná se o celostátní projekt s mezinárodní účastí  

Videofestival
®
 „S vámi nás baví svět“ a kulturní přehlídku divadelních a pěveckých 

souborů Středočeského kraje a Prahy „D*Ráček“. 

 Skutečně nejde „jen“ o nedostatek peněz, jak je to módou v současné době na vše 

svádět a nejde ani „jen“ o obrovskou organizační a časovou náročnost. Jde o tu pomyslnou 

špici hory, na kterou projekty vystoupaly, aby tam zanechaly svoji stopu a sestup dolů by 

autory projektů již netěšil.  Ohlédněme se. 

 V rámci Videofestivalu
®

 „S vámi nás baví svět“, který se poprvé konal v roce 2000 

v Tylově divadle v Rakovníku, bylo uspořádáno v celé České republice čtrnáct festivalů, 

kterých se zúčastnilo okolo čtyř tisíc nadšených diváků. Do soutěží se během let přihlásilo 

přes dvě stovky autorů z humanitárních organizací i kinoamatérů jednotlivců z  České 

republiky, Slovenska, Francie, Německa, Rakouska, Indie, Thajska, Hong Kongu, Kanady, 

kteří získali sošku ALBERTA, nebo některou z jiných cen, udělenou diváky či starosty 

festivalových měst. Mnoho cen získal i Domov Ráček o.p.s. Poslední festival, který se 

uskutečnil v roce 2010 v zámeckém divadle „Na Kovárně“ v Poděbradech byl asi skutečně 

ten nejlepší (ale to jsme říkali po každém, laťka se stále zvedala).  

 V kulturní přehlídce „D*Ráčku“, jehož desátý ročník popisujeme na jiném místě této 

Výroční zprávy, vystoupilo přibližně dva tisíce účinkujících před stejným počtem rozjásaných 

diváků i zástupců města. Soubory několika desítek domovů, ústavů, škol a školek řadu dní 

nacvičovaly, aby pak v nesoutěžních vystoupeních předvedly, co umí. Poděkování dostali 

nejen účinkující, ale i jejich vedoucí. Nebyly to jen soubory osob s handicapem, ale v rámci 

integrace i pěvecké a taneční soubory dětí bez handicapu, romské skupiny a další.  

 Víme, že to mnoho lidí bude mrzet (už se někteří autoři amatérských filmů i vedoucí 

souborů ozvali), ale život jde dál. Konečně, není to poprvé, co odcházíme – ukončili jsme 

například pořádání dvouletého turné hudební skupiny Hradní Duo pod názvem „V dobrém se 

sejdeme“ na kterém se sešlo k radosti skupiny Milana Zimmermanna tisíc sto čtyřicet 

posluchačů, opět zejména z řad osob s handicapem; skončili jsme také s pořádáním velkých 

vodáckých akcí a táborů pro široké spektrum zájemců, kterých se za deset let zúčastnilo přes 

tisíc pět set sportovců, skončili jsme i s pořádáním kurzů, zejména pro vedoucí rehabilitačních 

táborů, kde získalo kvalifikaci na čtyři sta posluchačů z padesáti humanitárních organizací ap.     

 

 Jsme přesvědčeni o správnosti úsloví „v nejlepším je třeba přestat“. A kdo si chce 

s námi zavzpomínat, může kdykoliv navštívit videotéku na webu Domova Ráček o.p.s., 

HANDICAP LYCEA Praha o.s., nebo České rady sociálních služeb. 

 

Ilona Hrušková a JUDr.Josef J.Veselý/AlBert, 

autoři projektů   
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Finanční rozvaha realizace projektu sociálních služeb v roce 2012 
 

Nákladová 

 položka 
Denní stacionář Odlehčovací 

služba 

Chráněný byt 

1.Provozní náklady  912 775 61 500 135 500 

1.1. Materiálové náklady 180 000 15 500                           500 

 potraviny 

 kancelářské potřeby 

 vybavení DDHM1 do 

40 000,00 Kč 

 pomůcky, ost.materiál 
 pohonné hmoty 

 proutěný materiál 

 keramický materiál 

 tkaniny,barvy,apod.  

15 000 

20 000 

20 000 

 
110 000 

15 000 

0 

0 

0 

15 000 

500 

0 

 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

                          500           

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0                             

1.2. Nemateriálové náklady 732 775 46 000 135 000 

1.2.1. energie 220 000 34 000 87 000 

 elektřina 

 plyn 

 vodné a stočné 

75 000 

120 00  

25 000 

20 000 

10 000 

4 000 

30 000 

42 000 

     15 000 

1.2.2. opravy a udržování 45 000 0 20 000 

 budov  
 opravy a údržba auta 

30 000 

15 000 

0 

0 
20 000 

0 

1.2.3. cestovní náhrady 5 000 0 0 

1.2.4. ostatní služby 338 462 12 000 28 000 

 telefony 

 poštovné 

 ostatní spoje 

 nájemné 

 právní a ekonomické 

služby 

 školení a kurzy 

 poplatky banky,audit 

 doprava na akce 

                     75 000 

10 000 

20 000 

1 

 
                     95 161 

20 000 

63 300 

55 000 

2 000 

0 

0 

10 000 

 
                              0 

0 

0 

0 

8 000 

0 

0 

20 000 

 
0 

0 

0 

0 

1.3. Jiné provozní náklady                  124 313 0 0 

 odpisy 

 audit, poplatky banky 

59 700 

64 613 
  

2. Osobní náklady 1 282 068 49 044 49 044 

2.1. Mzdové náklady 1 282 068 49 044 49 044 

 hrubé mzdy                    946 320 36 600 36 600 

2.2. Odvody na sociální 

       a zdravotní pojištění 

 

321 748 
 

12 444 

 
12 444 

2.3. DPP 14 000 0 0 

Celkové náklady na 

realizaci služby 2012 

 

2 194 843 

 

                  110  544 

 

184 544 

Úhrnem 2 489 931 
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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  

 

mailto:IlonaHruskova@seznam.cz
http://www.domovracek.cz/
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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  

mailto:IlonaHruskova@seznam.cz
http://www.domovracek.cz/


                                

 

                                                                                                                                    

  Výroční zpráva za rok 2011 Domova Ráček
®
 o.p.s. se sídlem v Rakovníku.  

                    
 

Výroční zprávu za rok 2011 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. 
 

34 

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 Reha-

Programm 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 Verwaltungs- 

und 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 

Telefon: 313 519 920, Handy: 777-727-355 

E-Mail : IlonaHruskova@seznam.cz, www.DomovRacek.cz  
 

mailto:IlonaHruskova@seznam.cz
http://www.domovracek.cz/
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Zlatá listina dárců, sponzorů a mecenášů 2011 

 

 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 357 419 Kč 

zveřejňujeme a  děkujeme : 

 

Darovaná částka Dárci  peněžního daru a sponzoři 

100 000 Kč Ing. Zdeněk Procházka, podnikatel 

61 535 Kč Městská knihovna – výtěžek z aukce obrazových rámů 

40 000 Kč RWE Gas Storage, s.r.o. 

39 000 Kč Salón Beauty Radky Šímové 

30 000 Kč Tepelné zásobování Rakovník s.r.o. 

16 830 Kč Občanské sdružení ADVENT o.s. 

10 000 Kč MUDr.Marie Rybová 

10 000 Kč Klub přátel dětí dětských domovů Nové Strašecí o.s. 

10 000 Kč VEREK s.r.o. Beroun 

8 437 Kč PhDr. Marcel Chládek, MBA 

4 000 Kč Doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc. 

3 867 Kč Žáci ZŠ Kounov 

3 200 Kč Studenti MOA Rakovník  

2 000 Kč Městys Pavlíkov 

2 000 Kč MUDr. Miroslava Švábová 

2 000 Kč AKONTTAX s.r.o. Rakovník 

2 000 Kč Pavel Peterka 

2 000 Kč Vít Pospíšil 

2 000 Kč  Naděžda Janečková 

2 000 Kč Pavla Vintrová 

1 200 Kč Dagmar Folberová 

1 000 Kč Zdeněk Jirkovský 

1 000 Kč Lukáš Procházka 

1 000 Kč  Irena a Stanislav Vyskočilovi, Olešná  

1 950 Kč Výtěžek z akce Advent v Lubné 

400 Kč Jaroslav Švec 

357 419 Kč Celkem 

 

 

Hodnota daru Věcné dary a služby 

7 000 Kč Paní Gudrun Humlová 

1 000 Kč Restaurace Černý Orel Rakovník 

8 000 Kč Celkem 
 



                                

 

                                                                                                                                    

  Výroční zpráva za rok 2011 Domova Ráček
®
 o.p.s. se sídlem v Rakovníku.  

                    
 

Výroční zprávu za rok 2011 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. 
 

36 

 

 

 

Nemá to háček, jsme Domov Ráček ! 
 

 

 

Naším patronem je 

 

 
HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 

člen České rady sociálních služeb, čestný člen Sdružení pro pomoc mentálně 

postiženým ČR a 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 a ADVENT o.s. Rakovník. 

 
 

Výroční zprávu 2011 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 Videofestivalu 

 

 

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

