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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 2013. 

Obsah: 
  3 …Úvodem k desáté výroční zprávě. 
  4 …Statut obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s.  
  8 …Usnesení správní rady z 20. 06.2013  a 29.12.2013 
11 …Vyhodnocení poskytnutých sociálních služeb a některých akcí v roce 2013. 
18 …Zpráva o hospodaření 2013. 
19 …Výrok auditora 2013. 
          Plány 2014 
20 … Projekt „Roku ANDĚLŮ“ 2014. Kalendářní plán. 
21 … Finanční rozvaha na realizaci sociálních služeb v roce 2014. 
22 … Příloha: Doplňující informace ze zákona. 
24 … Příloha: Základní informace o Domovu Ráček o.p.s. (též v překladu). 
28 … Příloha: Zlatá listina dárců, sponzorů a mecenášů Domova Ráček o.p.s. 2013. 

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

 
 Fundamentum posui: alius autem superaedificat (Nový zákon, Pavel 
Korintským). Ano, základy byly položeny už 1. února 1998, kdy jsme podle stanov 
celorepublikového občanského „Sdružení pro pomoc mentálně postiženým“ založili 
organizační jednotku tzv. „zařízení“ pro děti s handicapem a nazvali jí Domovem 
SPMP Ráček. Proč? Děti, které dříve docházely do Speciální mateřské školy se 
Speciálně pedagogickým centrem již tuto školu a centrum po dovršení osmnácti let 
navštěvovat nesměly a mimo Ústavu sociální péče pro ně na Rakovnicku nic jiného 
nebylo, pardon byla - jen ulice. Byly to pionýrské doby s nedostatkem peněz, 
personálním zajištěním i stísněnými prostory, ze kterých nás školství nakonec 
vystěhovalo. A na těch základech (jak citujeme Nový zákon) jsme stavěli. 
 Dnes už je Ráček „za vodou“. Od 9.9.1999 má díky Městu Rakovník 
odpovídající prostory jak pro stacionář s vlastní kuchyní, tak později pro chráněný byt 
a sociálně terapeutickou dílnu. Protože podřízenost střechovému sdružení nebyla 
funkční, změnili jsme právní formu, osamostatnili se a založili 13. ledna 2004 obecně 
prospěšnou společnost. Krásný název „Ráček“, který jsme domovu při založení dali 
(zobrazený i v erbu města Rakovníka) jsme si ponechali a ochránili jej ®.  Proto je tato 
výroční zpráva desátá, i když základy byly položeny před patnácti lety. 
 Původně Ráček navštěvovalo šest dětí a pracovaly zde dvě vychovatelky. Dnes 
je uživatelů služeb dvacet osm a pracovnic v sociálních službách sedm; k tomu 
kuchařky, účetní, a občas pracovnice vedené na Úřadu práce. Ráček má funkční 
správní a dozorčí radu, hospodaření prochází každoročním auditem a v budoucnu bude 
usilovat o status Veřejně prospěšné společnosti podle Nového Občanského zákoníku.  
 Nic však nebylo získáno bezpracně. Nejen založení obecně prospěšné 
společnosti, ale také její transformace u Městského soudu podle novely zákona a třeba 
i získání registrace poskytovatele sociálních služeb podle nového zákona o sociálních 
službách  (pro představu - žádost měla 74 listů) znamenalo velké úsilí. To nemluvíme 
o žádostech o granty a dotace, jejich vyúčtování … atd., prostě značnou 
administrativní zátěž pro oba zakladatele. To není vše. Vedle toho byla poskytována 
pomoc lidem s handicapem u úřadů, soudů, před lichváři, dealery apod. 
 Stálo to však za to. Vedle krásných akcí a bohaté činnosti pro vlastní uživatele 
služeb, pořádal Ráček akce pro celý Středočeský kraj a Prahu. Nezapomenutelné jsou 
kulturní přehlídky D*Ráček, rehabilitační vodácké pobyty a dokonce celorepublikové 
akce s mezinárodní účastí jako byl Videofestival „S vámi nás baví svět“ a další.    
 V desíti výročních zprávách (zveřejněných na našem webu i ve sbírce listin 
soudu) je možno vyčíst postupný rozvoj služeb a vzestupný trend v poskytované péči. 
Věříme, že následující desetiletí bude také tak úspěšné. 
 

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 v roce 2004 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 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 Veselý trvalým pobytem Praha, předseda správní rady, PhDr. Jarmila     
      Divišová, Ph.D., 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 
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USNESENÍ 
                 z osmnáctého zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s. 

                 dne 20. června 2013.  
 
 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 „Rok víry a vody pro 
život“ 2013. K jednání přizvala předsedkyni dozorčí rady. Správní rada přijala toto usnesení: 
 
ad 1. Kontrola plnění usnesení ze sedmnáctého zasedání správní rady 30.12.2012:  
úkoly ze zasedání správní rady a společného zasedání s dozorčí radou byly splněny. 
 
ad 2. Správní rada schvaluje účetní závěrku za rok 2012 a převod hospodářského výsledku  
roku 2012 ve výši 1.002,14 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 2012 (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 plnění celoročního projektu „Rok víry a vody pro život“ a 
„Sociálně terapeutických dílen Rakovník“.  
4.2. Informaci ředitelky o úspěchu videoklipu „Ráčci a Račice“ na celostátní přehlídce 
„Český  videosalon 2013“. 
4.3. Správní rada vysoce oceňuje sociální poradenství, uskutečňované ředitelkou Domova 
Ráček o.p.s. i pro širokou veřejnost (získání sociálních dávek a důchodů rodičům uživatelů 
služeb).  
 
ad 5. Správní radě končí 31.01.2014 tříleté funkční období (viz statut článek VI, odst.3). Na 
příští, 19. schůzi se rozhodne o pokračování nebo změně členů. Totéž platí o členství 
v dozorčí radě. Zvolení členové se vyzývají, aby se do zahájení schůzí vyjádřili.  
 
V Líchovech dne 20. června 2013                                                           Číslo jednací: 84/2013               
 
 
PhDr. Jarmila Divišová,Ph.D.           Mgr. Lenka Niezgodová               JUDr. Josef  J.Veselý    
 
Předsedkyně dozorčí rady Jana Lencová 
 
Statutární zástupce Ilona Hrušková  
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VÝPIS  Z  USNESENÍ                           
                 z devatenáctého zasedání správní rady Domova Ráček o.p.s.  

ze dne 29.12.2013. 
 
 Správní rada se sešla v souladu se zákonem č.248/1995 Sb. a zřizovací listinou na 
svém devatenáctém zasedání, aby vyhodnotila poskytování péče a realizaci projektu „Roku 
víry a vody pro život 2013“. Správní rada přijala toto usnesení: 
 
ad 1. Kontrola plnění usnesení z osmnáctého zasedání správní rady:  
1.1.  Úkoly ze zasedání správní rady 20.06.2013 byly splněny.  
1.2.  Členky správní a dozorčí rady se po tomto zasedání kladně vyjádřily k pokračování 

práce i v dalším tříletém funkčním období. *)  
 
ad 2. Správní rada bere na vědomí: 
2.1   Zprávu ředitelky Ilony Hruškové, zejména   
a) vyhodnocení poskytované péče a splnění projektu „Rok víry a vody pro život  2013“; 
b) ukončení projektu z operačního programu EU Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem 
„Sociálně terapeutické dílny“; **) 
c) informaci o hlavních cílech „Roku ANDĚLŮ 2014“. 
2.2. Informaci o likvidaci Okresní organizace SPMP v Rakovníku, kterou přednesla 
předsedkyně této organizace Mgr. Niezgodová s tím, že dokumenty budou uloženy v archivu 
Domova Ráček o.p.s. Současně Domov Ráček o.p.s. děkuje za dar.  
2.3. Informaci o likvidaci občanského sdružení HANDICAP LYCEUM Praha, patrona 
Domova Ráček o.p.s.  Současně děkuje za dar Domovu Ráček o.p.s. 
2.4. pokračování činnosti ostatních členek  správní rady v dalším funkčním období (do 
14.1.2017), jak potvrdily po schůzi v červnu 2013. Totéž potvrdily i členky dozorčí rady. 
 
ad 4. Správní rada ukládá statutárnímu orgánu - ředitelce Domova Ráček o.p.s.: 
4.2. Připravit podklady a získat status veřejné prospěšnosti ihned, jakmile bude schválen 
příslušný zákon.  
 
ad 5. Správní rada schvaluje: 
5.1. Koncept Výroční zprávy za rok 2013 s tím, že čistopis schválí korespondenčně. 
5.2. Cíle a plán činnosti na rok 2014 pod názvem „Rok ANDĚLŮ“. 
 
V Rakovníku dne 29.12.2013                                                               
Číslo jednací: 146/2013 
             
PhDr. Jarmila Divišová,Ph.D.             Mgr. Lenka Niezgodová               JUDr. Josef  J.Veselý    
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**)K bodu 2.1.b: 
 
Ukončení projektu z operačního programu EU Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem  

„Sociálně terapeutické dílny Rakovník“. 
 
Konkrétní údaje: 

• Veřejná zakázka s názvem „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ 
číslo zakázky VZ 60049970, číslo rozhodnutí OPLZZ-ZS22-11/2009. 

• Doba plnění od 1.12.2010 do 30.11.2013. Celková hodnota projektu 6,860.703,- Kč. 
• Spolupráce při plnění s o.s. Magdalena na základě smlouvy o sdružení R-48/22-2010.  
• Finanční vyhodnocení je ve sbírce listin rejstříkového soudu ve Výročních zprávách.  
• Projekt garantovala Ilona Hrušková, ředitelka; kontrolu prováděly orgány 

Středočeského kraje, probíhal každoroční audit a projekt vyhodnocovala správní rada.  
 
Obecné vyhodnocení připravila Bc. Markéta Kovářová, sociální pracovnice: 

• Finanční prostředky pro sociálně terapeutickou dílnu Domova Ráček byly jednou ze 
stěžejních záležitostí. Klientů, kteří tuto službu rádi využívali, přibývá. A protože je 
tato služba podle Zákona o sociálních službách zdarma, byly prostředky 
z tohoto projektu velice potřebné. Díky těmto prostředkům mohl Domov Ráček o.p.s. 
tuto službu poskytovat ještě kvalitněji a ve větším rozsahu. 

• Díky projektu jsme vybudovali úspěšnou Galerii Ráček, kterou se veřejnost naučila 
navštěvovat. Výrobky a emotivní obrazy jsou zde vystaveny a připraveny k prodeji 
v důstojném prostředí. V Galerii Ráček nyní pravidelně organizujeme výstavy našich 
výrobků a jejich vernisáže, kdy na naši práci veřejnost upozorňujeme.  

• Sídlo sociálně terapeutické dílny ve stacionáři i druhou část při Galerii na Pražské 
jsme mohli vybavit nábytkem, či nábytek obnovit. Bylo nám umožněno udělat některé 
úpravy dvorku, obnovit podlahovou krytinu v keramické dílně a zajistit nespočet 
dalších vylepšení.  

• Díky projektu jsme mohli odstartovat produkci mnoha nových výrobků, při jejichž 
vzniku se klienti zdokonalovali v procvičování hrubé i jemné motoriky, poznali a 
naučili se novým technologiím výroby, celkově se mohli zdokonalovat v obecných 
pracovních návycích a při samotném prodeji našich výrobků na stáncích se jim dostalo 
pochvaly od zákazníků, což je velmi pozitivně motivovalo k další práci. 

• V neposlední řadě byly finance čerpané z projektu využívány na mzdy 
kvalifikovaných pracovnic, bez kterých by poskytování sociálních služeb nebylo 
možné. 

 
*) K bodu 1.2. dodává PhDr. Jarmila Divišová, Ph.D.,  supervizor a členka správní rady: 

• Naše práce je zaměřená na pomoc lidem s handicapem, aby optimálně dokázali využít 
svých schopností a dovedností. Důležitá je naše otevřenost a upřímnost, ale i 
nepředstíraný zájem o tyto klienty a přejeme si, aby byla splněna kriteria bezpečí a 
vzájemné důvěry mezi námi a klienty. 
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         Vyhodnocení poskytnutých sociálních služeb v roce 2013 

(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 : 

 
06.02.2013 Návštěva výstavy ve Winrově síni 
15.03.2013  Zpívání s MŠ v Lukách 
18.04.2013  Návštěva výstavy ve Wintrově síni 
24.04.2013  Návštěva výstavy ve Wintrově síni 
04.06.2013  Oslava 15. narozenin Ráčku v restauraci u Černého orla 
12.06.2013 Návštěva výstavy ve Wintrově síni 

            26.06.2013  Zahradní slavnost v Ráčku 
            24.09.2013  Návštěva výstavy ve Wintrově síni 
            15.11.2013  Zpívání s MŠ v Lukách  
            27.11.2013  Návštěva výstavy v Rabasově galerii 

05.12.2013  Mikuláš na radnici - nadílka od MěÚ Rakovník  
            18.12.2013  Zpívání s MŠ V Lukách 
            20.12.2013  Vánoce Ráčků 

 
b) chráněné bydlení s částečnou asistenční službou a odlehčovací službou 

 
14.-16.01.2013   Šárka Humlová, odlehčovací služba 
21.-23.01 2013   Šárka Humlová, odlehčovací služba 
28.-30.01 2013   Šárka Humlová, odlehčovací služba 
04.-06.02 2013   Šárka Humlová, odlehčovací služba 
18.-20.02 2013   Šárka Humlová, odlehčovací služba 
27.- 29.03 2013  Vladan Šimon, odlehčovací služba 
25.-30.04 2013   Jan Majba, odlehčovací služba 
01.-02.05 2013   Jan Majba, odlehčovací služba 
17.-19.05 2013   Vladan Šimon, odlehčovací služba 
22.-24.05 2013   Vladan Šimon, odlehčovací služba 
30.-31.05.2013   Jan Majba, odlehčovací služba 
03.-04.06 2013   Vladan Šimon,odlehčovací služba  
26.-29.08 2013   Jan Majba, odlehčovací služba 
09.-12.09 2013   Vladan Šimon, odlehčovací služba 
16.-18.09 2013   Vladan Šimon, odlehčovací služba 
20.-21.09 2013   Vladan Šimon, odlehčovací služba 
25.-30.09 2013   Vladan Šimon, odlehčovací služba 
24.-25.10 2013   Vladan Šimon, odlehčovací služba 

            Celoroční odlehčovací služba Monika Hnízdilová.  
Pravidelně od pondělí do pátku. 
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c) služby sociálně terapeutické dílny 
 
            25.03.- 01.04. 2013  Prezentace velikonočních výrobků v Kněževsi 
            15.05.2013  Prezentace výrobků na Jarmarku v Unhošti  

06.06.2013  Prezentace výrobků  na festivalu Coombal v Rakovníku  
10.08.2013  Prezentace výrobků ve Slabcích 
17.08.2013  Prezentace výrobků v Šanově 

            31.08.2013  Prezentace výrobků v Roubence v Rakovníku 
            31.08. - 01.09. 2013  Prezentace výrobků na Autosalónu v Rakovníku 
            14.09.2013 Prezentace výrobků na akci FRMOL 
            01.10.2013 Prezentace výrobků v Galerii na Pražské 
            25.11.-02.12.2013 Prezentace výrobků - Veolia 

28.11.2013 Prezentace výrobků v ZUŠ v Rakovníku, Na Zátiší 
07.12.2013 Prezentace výrobků ve Slabcích 
09.-20-12.2013 Prezentace výrobků v Kněževsi 

            12.12.2013  Pohoda V Brance, vánoční výstava výrobků 
            16.-21.12.2013 Prezentace výrobků v Hořesedlích 

 
d) sociální rehabilitace, rehabilitační pobyty 
 

Rehabilitace v infrasauně, solné jeskyni a masáže každý týden  ve středu a v pátek 
Relaxace tibetskými miskami pravidelně  jednou za dva měsíce 
17. - 22.06. 2013  Rehabilitační pobyt Okoun  IV. na Slapské přehradě 
19.-26.08.2013  Rehabilitační pobyt v Bulharsku ( Burgas) 
 

e) kulturní, sportovní a společenské akce pro osoby s mentálním či tělesným 
handicapem nebo s kombinovanými vadami a jejich sourozence, rodiče  
či asistenty  
 
06.01.2013  Tři králové, návštěva skupiny Hradní Duo v Ráčku 
13.03.2013  Účast na turnaji ve stolním tenise ve Speciálních školáchv Rakovníku 
23.03.2013  Bazén Slaný ve spolupráci se SZP v Čisté 
05.04.2013  Noc s Andersenem s Městskou knihovnou 
09.04.2013  Účast na křtu knihy o Olivii Prokopové „Cesta za zeleným sakem“ 

            11.04.2013  Sportovec roku, akce týdeníku RAPORT, předávání cen vyrobených  
                                v sociálně terapeutické dílně 
            25.04.2013 Notička, účast na pěvecké soutěži v Jesenici 
            30.04.2013  Čarodějnice na Tyršáku, taneční vystoupení Trhák 
            02.05.2013  Koncert TV Nova „ Chceme žít s vámi“ 
            24.05.2013  Kouzelný les, návštěva muzikálu v Tylově divadle 

31.5. - 02.06.2013 Paitball, sportovní víkend se SDM Chotěšice 
31.05.2013  Návštěva u vojáků 
06.06. 2013 Velká doktorská pohádka - divadelní představení žáků 3.ZŠ Rakovník 
24.06.2013  Soutěžní dopoledne  se studenty MOA Rakovník 
27.06.2013  Grillfest Hájenka- účast na akci týdeníku RAPORT 
28.06.2013  Povodně 2013, účast na koncertu k povodním 
05.- 06.06 2013 Coombal – pomoc při organizaci hudebního festivalu 
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27.07.2013 Účast na slavnosti v Krajánku Jesenice 
14.09.2013 FRMOL, účast na akci Města Rakovník 
01.10.2013 Obrázkový dvoreček, výstava obrazů a výrobků Ráčků na Pražské 
11.10.2013 Grillfest Hájenka- účast na akci týdeníku RAPORT 
30.11.2013  Adventní bazárek s výtěžkem  pro Ráček 
  

f) pomoc uživatelům služeb a jejich rodičům v tíživé situaci 
 
Pravidelné konzultace s rodiči nebo opatrovníky a jednání k omezení způsobilosti 
k právním úkonům, vyřizování průkazů ZTP/P, vyřizování občanských průkazů,   
příspěvků na péči, na mobilitu a vyřizování přiznání důchodu. 

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

a průvodcovská služba (praxe a konzultace byly poskytnuty bezplatně) 
      
            15.02.2013 Konzultace se studentkou slečnou Vignátovou 
            15.02.2013 Konzultace s studentkou slečnou Ryšlavou 
            20.02.2013 Konzultace s studentkou slečnou Kovářovou 
            22.02.2013 Konzultace s praktikantkou slečnou Pelantovou 
            18.03.2013 Konzultace s praktikantkou slečnou Benediktovou 
            29.04 2013 Konzultace s praktikantkou paní Průchovou 
            13.05.2013 Praxe studentky Lucie Holečkové 
            13.05.2013 Praxe studentky Michaely Bereczové 
            24.05.2013 Exkurze v Ráčku- Centrum pomoci v Rakovníku 
            10.06.2013 Konzultace s praktikantkou paní Levovou 
            24.06.2013 Praxe paní Srbová 
            11.07.2013 Konzultace se studentem P. Bičíkem 
            13.09.2013 Praxe slečna Kamila Boumová 
            16.09.2013 Praxe paní Cibulková a paní Čečelská 
            29.10.2013 Praxe paní Jágerová, Urbanová, Marcinová 
            30.10.2013 Praxe slečna Pitrová  
                
            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 rok doprovod Pavla Pospíšila na oční vyšetření 
            Pravidelně 1x za měsíc doprovod na pedikúru ( Jan Majba, Pavel Pospíšil,  
            Monika Klucová, Monika Hnízdilová )                      
 

h) osvětová, vzdělávací a publikační činnost v oblasti sociální a zdravotnické  
 
23.01.2013 Výroba šperků z FIMA na Svazu zdravotně postižených v Rakovníku 
20.06.2013 Zasedání správní rady, vydání výroční zprávy za rok 2012 
29.09.2013 a 21.11.2013 Supervize s PhDr. Jarmilou Divišovou, Ph.D. 

            29.12.2013 Zasedání správní rady 
1x za dva měsíce Účast na schůzi Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých 
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OKOUN V 
dvacátý třetí vodácký rehabilitační pobyt v červnu 2013. 

 
 Skutečně už po páté jsme dorazili na pobyt do Líchov; Ráčci to tam mají jako 
svůj letní byt či chatu a vždy se těší. Spolu s nimi i kamarádi ze Středočeského kraje. 
a Prahy. Pán Bůh nás má rád a tak nám svatý Petr po lijácích, povodních a chladnu 
udělal týden od 17.6. do 22.6. přímo tropický. V televizi hlásili: na Jadranu je teplota 
moře 25°C, vzduchu 30°C. My mohli nahlásit:  bazén  26°C, vzduch 35°C.  
 
 Aby vše nevypadalo tak ideálně musíme přiznat, že jsme rafty ani nenafoukli. 
Vltava byla po povodních plná plovoucí špíny a mrtvých ryb. Ale bazén byl od rána 
do večera křišťálově čistý, grilované vuřty a slanina byly po večeři výborné a když 
přijeli z poděbradského Srdce s kytarou, tak byla nálada přímo špičková. 
Pochopitelně jsme si neodpustili ráno rozcvičku a  polední klid po obědě. Celkem nás 
bylo 37 a 5 návštěvníků z Poděbrad. Díky majiteli tohoto rekreačního zařízení, 
občanskému sdružení PROSAZ jsme měli  7% slevu na pobyt i stravu.   
 
 Měli jsme štěstí i na sponzory. Vedle již stálých jako je PROBO GROUP a.s. a 
SAPERE s.r.o. to byla i společnost Kolektory Praha a.s. Děkujeme.  
 
 

   
 

Nechme nyní promluvit deníček Lidušky Polanecké (zápis z jednoho dne): 
 
Pátek 21.6.  Dnes jsme měli ke snídani párek HURÁ ten já zbožňuji. Po snídani 
vyrážíme na procházku po okolí, cestou fotím, je tu krásná a nedotčená příroda. 
Jsem ráda, že mi bylo umožněno strávit s Ráčaty tento úžasný týden. Vycházka 
byla skvělá a dokonce jsem sebou neplácla. Čeká nás poslední oběd a po poledni 
siesta. Pak následuje koupání v bazénu a pro zájemce je připraveno cinkání 
tibetskými miskami a kadeřnický salon ala Stříbro (pracovnice Janička Stříbrská). Výtvory 
stojí za to, hravě strčí do kapsy i nejlepšího kadeřníka. Čeká nás večeře a 
závěrečná diskotéka. Po večeři naše Hruštička (ředitelka Ilonka Hrušková) a AlBert (hlavní 

vedoucí) poděkovali našim holkám oddílovým vedoucím, (pracovnicím v sociálních službách 

Markétce, Haničce i Janičce L.) za péči a lásku, se kterou se o nás po celý pobyt starali! Za 
sebe moc děkuji Ilonce a celému Ráčku za to, že mohu být její součástí a to už 
celých 10 let.  Netuším, zda jsem vystihla přesně, co pro mě Ráček a (nakreslená) 
Hruštička znamenají. Moc děkuji, mám vás ráda.  
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Relaxační pobyt v Bulharsku 19.8. až 26.8.2013 

Město Burgas – hotel Midia Grand Resort 
 

 Je jedna hodina ráno a celá naše partička se sešla před Ráčkem, kde jsme 
čekali na transfer na letiště. Vyrazili jsme tentokrát za sluníčkem do Bulharska a to ve 
složení asistentů Petry a Lucky, pomocníků Radka a Roberta a samozřejmě těšících 
se dovolenkářů Šárky, Simonky, Lucinky, Moniky, Pavlíka, Standy a tři Honzíků.  
 
 V Praze na letišti, kde jsme čekali na odbavení zavazadel, na nás byli moc 
hodní a všude jsme měli přednost. Sedadla v letadle jsme měli u sebe a chlapi 
samozřejmě pokukovali po letuškách. Letěli jsme asi dvě a půl hodinky a při letu jsme 
se nadlábli a něco popili (samozřejmě nealko).  
 
 Po příletu do Burgasu, asi kolem půl deváté ráno, nám celníci zkontrolovali 
pasy a pak si nás už vyzvedl delegát z cestovky, který nás doprovázel až do hotelu. 
Na recepci hotelu nám dali na ruce slušivé náramky, abychom mohli hned, ještě před 
ubytováním na oběd. Po obědě nás ubytovali do krásných pokojíčků, které měly 
nové vybavení, dokonce Honzíkové a Staník měli apartmán, kde Honzík Machýk a 
Staník měli ložnici jak novomanželé. Hotel byl krásný a veliký. Po vybalení všech 
věcí jsme šli okouknout hotel a bazén, kde jsme ulovili lehátka a šupem „skočili“ do 
vody protože bylo strašné vedro. Honzík Litaveček, jako vždy, hledal svou vyvolenou, 
kterou posléze našel. Byla to číšnice z místní restaurace, kam jsme chodili na jídlo. 
 
 K večeru jsme se všichni šli přivítat moře a okouknout pláž. U hotelu byla pláž 
pouze pro náš hotel, takže v pohodě jsme si mohli vytipovat místo, kam se složíme a 
kam se budeme chodit koupat. Moře bylo teploučký a vlnky nás občas pěkně 
pozlobily a pohoupaly. Po následné očistě od soli z moře a večeři, jsme objevili 
terásku s diskotéku. Nešlo odolat a zapojili jsme se do tanečků. Teráska se nám 
zalíbila tak, že jsme tam pak chodili každý večer na pivečko, kolu nebo vínko, 
samozřejmě ve vší slušnosti a počestnosti.  
 
 Druhý den brzy ráno, šel Radek s Robertem okouknout pláž dále, tam kde se 
nacházejí bahenní lázně Jak je známo, bahno z Černého moře má pro organizmus, 
při nanášení na kůži blahodárné účinky a tak jsme chtěli zjistit a vyzkoušet, zda to 
funguje. Jak jinak! Pánové přišli jako černoši, celí černí a k překvapení všech, jsme je 
nemohli ani poznat. Slíbili jsme si, že to napříště vyzkouší všichni.  
 
 V průběhu pobytu jsme střídali ranní koupání v hotelovém bazénu, odpolední 
u moře a celodenní dovádění. Kluci nás pořád zlobili neustálým postřikováním vody. 
Simonka už to jednou nevydržela a zapojila se taky. V nestřeženém okamžiku 
uštědřila klukům pěknou spršku, protože od Simonky to nikdo nečekal.  
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Jedno ráno, vzali kluci sebou na pláž i Honzíka a Pavla a jak slíbili, donesli léčivé 
bahýnko znova. Přinesli ho ale více, aby si mohli všichni na sobě vyzkoušet, jaké má 
účinky. Každý následně absolvoval bahenní kůru, nechali jsme si bahýnko na sobě 
uschnout a poté jsme si ho nechali spláchnout mořem. Všichni jsme se sobě 
navzájem smáli, jak jsme černí a parádně se bavili. Super zážitek! 
 
 Další den jsme vyrazili na výlet do městečka Neseber, které bylo vzdálené  asi 
20 km od hotelu a které je zapsané na seznamu UNESCO. Prohlédli jsme si přístav a 
městské starobylé uličky. Měli jsme taky štěstí, protože v místním starobylém koloseu 
se konalo folklórní a taneční představení účastníků z různých zemí, z kterého jsme 
trochu viděli. Pak jsme si dali místní, ručně vyráběnou zmrzku, kterou mají opravdu 
výbornou! Samozřejmě ženské měly nákupní horečku, takže jsme pokoupili dárečky 
pro rodiče, sourozence, kamarády a samozřejmě i pro sebe.  
 
 Čas ale ubíhal hrozně rychle a blížil se konec našeho pobytu. Po celou dobu 
jsme měli krásně a skoro až tropické vedro. Byli krásně opálení a odpočatí. Návrat 
domů jsme samozřejmě ukončili rozloučením s mořem, jen Litavečka jsme měli 
problém přesvědčit k odletu domů. Svou „vyvolenou“ a lásku, slečnu číšnici 
z restaurace nechtěl za nic opustit. Vše ale nakonec dopadlo dobře, když jsme mu 
vysvětlili, že maminka by byla moc smutná, kdyby se z pobytu nevrátil domů. 
 
 Po rozloučení s mořem a hotelem jsme odjeli na letiště, kde jsme bohužel měli 
hodinové zpoždění. Čas jsme ale příjemně vyplnili povídáním si o prožitých zážitcích 
z dovolené. Let zpátky domů probíhal podle plánu jen Litaveček (v tom čase 
„Wolker“) se nám trochu bál. Vzal to ale jako chlapák. Klaplo to, let uběhl jako voda a 
všichni jsme následně v pohodičce přistáli v Praze. Na letišti na nás čekal transfer, 
který nás odvezl zpátky na základnu k Ráčku, kde na nás už netrpělivě čekala Ilonka 
a rodiče. Všichni jsme byli rádi zase doma, protože jak se říká, „Doma je doma“! 
Pouze Litaveček chtěl zpátky a stále nechtěl uvěřit tomu, že už neuvidí svou 
vyvolenou... 
 
 Tak popsala zážitky z relaxačního pobytu u moře pracovnice v sociálních 
službách Petra Debnárová, která celou akci vymyslela a zajistila, a spolu s kolegyní  
Luckou Kolářovou se pak o devět Ráčat starala. Pomohli jim i jejich manželé.  
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Copak je to za vojáka, 

aneb šestý Boganův pohár v paintballu. 
 
 Již po šesté se o víkendu začátkem června 2013 konal v Chotěšicích u 
Poděbrad turnaj družstev ze zařízení pečujících o lidi s mentálním postižením v 
branných dovednostech a v paintballu. Do „základny“ (která je normálně týdenním 
stacionářem) se sjelo bezmála padesát „bojovníků“ z celé republiky, kteří díky 
policistům, pomáhajícím s pořádáním turnaje, mohli zažít velice nevšední zážitek. 
Motohlídek na lesních cestách se ujala Kriminální služba Nymburk pod velením kpt. 
Marka Šmída (který je zároveň i prezidentem bojových her od založení poháru). 
Hlavní myšlenkou bylo přiblížit svět policie a armády lidem s handicapem, kteří 
povolání policistů a vojáků sice obdivují, ale mají pramalou šanci si ho vyzkoušet. 
 
 Jedním z bojových družstev byli opět Ráčci z Rakovníka. Pod velením Markéty 
Kovářové a Lucky Kolářové s týmem bojovníků ve složení Kubíka Tupého, Honzíka 
Majby, Honzíka Litavce, Honzíka Machka, Románka Popova a Renatky Palkoskové 
nabiti bojovou náladou přijeli ke kamarádům do Chotěšic „bojovat proti nepřátelům“. 
 
 Scénář hry byl podobný filmu „Copak je to za vojáka“. Bojovníci byli v 
nepřestávajícím dešti vysazení asi deset kilometrů od základny a jejich jediným cílem 
bylo se vrátit do večera zpět, kde na ně čekala pečená kýta a diskotéka. 
 
 Podmínky jsme měli všichni stejné – adrenalin proudící v žilách, nevědomí kdy 
na nás kdo vyskočí z křoví a zatkne, nepřestávající déšť a počínající záplavy. Náš 
tým měl ještě jednu nevýhodu – byli jsme ve zcela neznámém prostředí, takže nám 
žádné místo nebylo povědomé a museli jsme se orientovat pouze podle speciální 
vojenské mapy. Celou cestu jsme si prozpěvovali do pochodu a navzájem se 
uklidňovali, že vše dobře dopadne. Trasu jsme si malinko cestou upravili, jednou se 
zeptali civilistů na směr a na základnu jsme se vrátili všichni, kromě dvou „zajatců“.  
 
Tak popsala šestý ročník Bc. Markéta Kovářová, která dodává: 
 
„Když jsem se dozvěděla o stylu scénáře, moc jsem se těšila, protože tento známý 
film mám moc ráda. Organizátoři (pod vedením Mgr. Michala Šmída) se opravdu 
neuvěřitelně vžili do rolí – nechybělo bojové líčení, maskování pomocí přírodních 
materiálů, abychom splynuli s prostředím, Kubík se nedobrovolně vykoupal v bahně, 
takže nebyl k rozpoznání od pole, všichni jsme vypadali jako zmoklé slepice a 
dokonce jsme vyfasovali máslové sušenky! ☺“ 
 
Více na http://boganuv-pohar.webnode.cz/boganuv-pohar-2013/ 
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Zpráva o hospoda ření za rok 2013  
 
Příjmy za rok 2013 činily celkem                   K č 5 699 166,97 
Výdaje za rok 2013 činily celkem                   K č 5 384 900,33 
Výsledek hospoda ření za rok 2013 celkem   zisk     K č   314 266,64 
 
Hlavní činnost:                                 Vedlejší činnost: 
příjmy      K č 4 914 202,97               p říjmy   K č   784 964,00 
výdaje      K č 4 737 000,87               výdaje   K č   647 899,46 
zisk        K č   177 202,10               zisk     K č   137 064,54 
 
 
Příjmy: 
Příjmy z hlavní činnosti celkem                     K č 4 914 202,97  
 
Provozní dotace                          celkem    Kč 3 718 696,03 
v tom: dotace EU                                   Kč 2 498 428,03 
       dotace od M ěÚ Rakovník                      K č    80 000,00 
       dotace od Ministerstva práce a soc. v ěcí    K č   899 000,00 
       dotace od ÚP,MAVO,Centrum pomoci            Kč   241 268,00 
        
Jiné ostatní výnosy                                Kč 1 111 929,01 
Úroky z ú čtu                                       K č        88,03 
Zúčtování fond ů                                    K č    83 489,90 
-pro financování provozu Domova Rá ček o.p.s. byly z Rezervního 
fondu uvoln ěny prost ředky získané jako sponzorské dary. Z ůstatek 
Rezervního fondu činí k 31.12.2013 K č 452 833,52 a z ůstává zdrojem 
financování pro další ú četní období.    
Mzdové náklady na ředitele spole čnosti činily K č 407 000,-     
 
Výdaje: 
Výdaje organizace na hlavní činnost činily celkem  K č  4 737 000,87  
Spot řeba materiálu                                K č    518 885,20 
Spot řeba energie                                  K č    271 368,39 
Ostatní služby                                    K č    774 279,41 
Mzdové náklady                                    K č  2 254 762,00 
Zákonné pojišt ění                                 K č    775 965,00 
Ostatní sociální náklady                          K č     11 955,00 
Odpisy dlouhodobého majetku                       K č     19 166,69 
Ostatní náklady                                   K č    110 619,18      
  
K 31.12.2013 byla provedena fyzická inventura hmotn ého i finan čního 
majetku spole čnosti, ve všech položkách se fyzický stav rovnal 
stavu ú četnímu. 
 
Sestavila k 31.12.2013    
   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 31.12.2013 
 
Odpovědnost auditora 
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit 
jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy. Tyto standardy vyžadují, 
abychom dodržovali etické požadavky a naplánovali a provedli audit tak, abychom získali 
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 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 31.12.2013 a její finanční 
výkonnost a peněžní toky za období od 1.1. 2013 do  31.12.2013 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 
č. 563/1991Sb. o účetnictví. Organizace vedla analytickou účetní evidenci všech účetních 
případů vztahujících se k poskytnutí dotaci.  
 
Ověření výroční zprávy  
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost 
výroční zprávy je zodpovědné vedení obecně prospěšné společnosti. Naším úkolem je vydat 
na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. 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: 31.03.2014 
 
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. 
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2014  „Rok ANDĚLŮ“ 
na podporu projektu Městské knihovny v Rakovníku „ANDĚLÉ 2014“. 

 
Motto: 
„ Andělem je pro nás celý vesmír, který nám posílá lásku, dobrotu, hojnost, radost, víru  
i pokoru“. 

 
 Rok ANDĚLŮ jsme začali již na konci roku 2013, kdy jsme se zapojili do projektu 
Městské knihovny v Rakovníku. Namalovali jsme šest nádherných andělů a máme velikou 
radost, protože se jeden anděl dostal, společně s dalšími jedenácti díly renomovaných 
výtvarníků, do kalendáře na rok 2014. Ostatní naši andělé zdobí roubenku Lechnýřovna a 
postupně budou dělat radost i na dalších místech.  
 
Věříme, že se nám podaří: 
• s láskou udržet stávající kvalitu registrovaných sociálních služeb, 

      a zkvalitňovat prostředí pro poskytování služeb.  
• s dobrotou si zachovat přízeň sponzorů, dárců,  
            a udržet stabilní kolektiv zkušených pracovnic v sociálních službách,  
• s hojností počítat při psaní projektů a žádostí o finanční prostředky,  
• s radostí pracovat a vytvářet krásné výrobky v sociálně terapeutické dílně, 
• s vírou pokračovat v nádherné spolupráci s našimi kamarády, přáteli 
            a mediálními partnery, 
• s pokorou přijímat veškeré administrativní úkoly a nástrahy. 

Kalendářní plán větších akcí v roce 2014 
30. května až 1. června účast na 7.ročníku Boganova poháru v paintballu (Chotěšice). 
23. až 28. června již 23. vodácký rehabilitační tábor OKOUN VI na Slapech (Líchovy). 
Červen 2014 Zahradní slavnost. 
Září 2014 rozšíření sortimentu výrobků a propagace Galerie Ráček. 
Prosinec 2014 Vánoce Ráčku.  

Organizační plán v roce 2014 
Zasedání Správní rady Domova Ráček o.p.s. (červen a prosinec 2014). 
Zasedání Dozorčí rady Domova Ráček o.p.s. (prosinec 2014). 
Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, zejména v Poděbradech a Sedlci. 
Spolupráce se Sjednocenou organizace nevidomých a slabozrakých v Rakovníku. 
Spolupráce se Svazem zdravotně postižených v Rakovníku. 
 
Ediční plán v roce 2014 
Vydání Výroční zprávy s auditem za rok 2013 (duben 2014). 
Vydání informativního letáčku „Rok ANDĚLŮ“ (prosinec 2013). 
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 2014 
 

Nákladová 
 položka 

Denní  
stacionář 

Sociálně  
terapeutická 

dílna 

Odlehčovací  
služba 

Chráněný  
byt 

1.Provozní náklady  977 901 392 000 55 000 138 000 
1.1. Materiálové náklady 346 000 126 000 16 000 17 000 

• potraviny 
• kancelářské potřeby 
• vybavení DDHM1 

do 40 000,00 Kč 
• pomůcky,ost.mat. 
• pohonné hmoty 

  

150 000 
24 000 
40 000 

 
120 000 
12 000 

 

0 
24 000 
20 000 

 
70 000 
12 000 

15 000 
1 000 

0 
 

0 
0 
 

0 
2 000 

15 000 
 

0 
0 

1.2. Nemateriálové náklady 537 700 266 000 39 000 121 000 
1.2.1. energie 230 000 72 000 32 000 83 000 

• elektřina 
• plyn 
• vodné a stočné 

85 000 
120 000  
25 000 

22 000 
45 000 
5 000 

20 000 
10 000 
2 000 

30 000 
48 000 
5 000 

1.2.2. opravy a udržování 50 000 35 000 0 15 000 
• budov  
• opravy a údržba auta 

35 000 
15 000 

20 000 
15 000 

0 
0 

15 000 
0 

1.2.3. cestovní náhrady 3 000 5 000 0 0 
1.2.4. ostatní služby 195 000 154 000 7 000 23 000 

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

služby 
• školení a kurzy 
• poplatky banky,audit 
• doprava na akce 

30 000 
3 000 

15 000 
0 

72 000 
 

20 000 
40 000 
35 000 

30 000 
2 000 

16 000 
36 000 
60 000 

 
10 000 

0 
0  

2 000 
0 
0 

5 000 
0 
      

0 
0 
0 
 

3 000 
0 
0 

20 000 
0 
 

0 
0 
0 

• odpisy 59 700 0 0 0 

2. Osobní náklady 1 531 820 1 192 600 49 044 49 044 
2.1. Mzdové náklady 1 511 820 1 186 600 49 044 49 044 

• hrubé mzdy 997 808                   783 156 36 600 36 600 
2.2. Odvody na sociální 
       a zdravotní pojištění 

 
514 012 

 
403 444 

 
12 444 

 
12 444 

2.3. DPP 20 000 6 000 0 0 
Celkové náklady na 
realizaci služby 2014 

 
2 415 520 

 
1 584 600 

 
               104 044 

 
187 044 

Úhrnem                                                   4 291 208 
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Doplňující údaje Výroční zprávy 2013 
 

zveřejněné podle požadavků různých právních norem včetně připravovaného zákona o 
veřejné prospěšnosti, k němuž se správní rada přiklonila na svém zasedání 30.12.2012 a 
zapracovala některé prvky do statutu společnosti.  

 
Výroční zprávy jsou od založení v roce 2004 zveřejňovány na portále Veřejné správy ČR a 
ukládány společně s auditem a účetními závěrkami ve sbírce listin Městského soudu v Praze, 
oddíl O, vložka 312. 

 
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 jako 
„Doplňkové činnosti“. Podnikatelská činnost je konána výlučně pro podporu hlavní činnosti a 
nikoliv pro vytváření zisku: 

• 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  

• 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 návrhu 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 č. 198/2002 Sb., společnost nemá. 
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Doplňující údaje Výroční zprávy 2013 – 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 

 
  
Sociální pracovnice ze zákona č.108/2006 Sb. 

 
 
   
 

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

                                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Administrativní pracovnice                 Pracovnice dle zákona č.262/2006 Sb.                                     
mimo pracovní poměr 

 
 
 
 
 

 
 

Neobsazeno 
(vykonává ředitelka) 

Finanční 
manažer 

 

Pracovnice 
v sociálních 

službách         
s odpovědností za 

výchovně vzdělávací 
činnost 

Jana Petrboková 

 

Pracovnice 
v sociálních 

službách 
s odpovědností  za 
sociálně pracovní 

terapii 
Jana Stříbrská 

 

Pracovnice  
v sociálních 

službách 
s odpovědností za  
     zásobování 
  a stravování 

Petra Debnárová 

Sociální pracovnice 
Bc. Markéta Kovářová 
s odpovědností za chráněné 

bydlení a odlehčovací službu 

Pracovnice 
v soc. službách 
Lucie Kolářová 

Pracovnice 
v soc. službách 
Hana Mečířová 

Kuchařka 
Dagmar 

Schumannová 
Pomocná 

síla  
Hana Tomešová 

Účetní - ekonom 

Mzdová účetní  
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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 ČR, 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  
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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 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  
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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-open-
handicap”. En el año 1999, los periodistas de la región de Bohemia Occidental otorgaron a 
la Directora del Hogar, la Sra. Ilona Hrušková, el premio a la valentía civil por la 
construcción del hogar y realización de los proyectos para personas minusválidas. 

 El Hogar se ha ganado, en el tiempo de su existencia, una posición reconocida en toda 
la región y aún más allá; es por eso que tiene bastantes voluntarios con mucho entusiasmo 
y estudiantes que hacen sus prácticas y quienes se incorporan a nuestras actividades con 
mucho gusto y sin remuneración. Los éxitos del Hogar son frecuentemente publicados en 
los diferentes medios de comunicación y ayudan a obtener donaciones de los 
patrocinadores y subvenciones de las fundaciones y de la Unión Europea, sin las cuales 
nuestro hogar no tendría suficientes recursos financieros para su funcionamiento y sus 
amplias actividades. 

    Una pequeña nota al terminar: la denominación cangrejito („Ráček“) y el logo del hogar      
   derivan del nombre de la ciudad de Rakovník (de la palabra Rak, Cangrejo)  y de su  
   escudo.  
 
Domov Ráček o.p.s., Na Sekyře 1765, Rakovník 269 01  
Nº ID. (IČ) 27115071, Nro. cuenta bancaria: 543511309/0800 
Teléfono: +420 313 519 920, móvil: +420 777 727 355 
E-mail : IlonaHruskova@seznam.cz, www.DomovRacek.cz  
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Zlatá listina dárců, sponzorů a mecenášů 2013 
 
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 a příspěvky zveřejňujeme a děkujeme: 
 

Darovaná částka Dárci  peněžních darů a sponzoři 
50 000 Kč PROBO GROUP a. s. Ing. Zdeněk Procházka 
50 000 Kč KOLEKTORY a.s. cestou HANDICAP LYCEA o.s.. 
49 780 Kč Občanské sdružení ADVENT o.s. 

30 000 Kč Procter & Gamble – Rakona, s. r. o. 
30 000 Kč Tepelné zásobování Rakovník, s. r. o. 
24 992 Kč HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 
21 000 Kč Městská knihovna v Rakovníku 
20 000 Kč Nadace Telefonica 
10 000 Kč SAPERE, spol. s r. o. 
10 000 Kč Klub přátel dětí dětských domovů Nové Strašecí o.s. 
7 392 Kč PhDr. Marcel Chládek, MBA, senátor a ministr MŠMT 
5 000 Kč Pan Zbyněk Palkoska 
4 880 Kč TOP 09 
4 600 Kč Veolia Ravos, s. r. o. 
4 000 Kč Doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc. 
3 100 Kč Svazek měst a obcí Rakovnicka 
3 071 Kč Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením o.s. 
3 000 Kč Paní Jaroslava Tichá 
2 000 Kč Městys Pavlíkov 
2 000 Kč Manželé Vyskočilovi 
1 111 Kč Pan Pavel Peterka 
1 000 Kč Paní Dagmar Folberová 
1 000 Kč Pan Zdeněk Jirkovský 
1 000 Kč Paní Radka Jeníkovská 

500 Kč Paní Naděžda Janečková 
670 Kč Pan Jaroslav Švec 

340 096 Kč Celkem 
 

           Hodnota daru Dárce věcných darů 
                       6 000 Kč Paní Mgr. Gudrun Humlová 
                     7000 Kč           Salón Beauty Radky Šímové 

                       2 000 Kč Restaurace Černý Orel Rakovník 
                       1 000 Kč Paní Ivana Majbová 
                       1 000 Kč Paní Bc. Marie Machková 
                     17 000 Kč Celkem věcné dary 
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