


Jsme nadací, která chce 
být nástrojem pomoci pro 
ty, kdo nezištně a obětavě 
svou prací přispívají 
ke zkvalitnění lidského 
života a umožňují 
jednotlivcům i komunitám 
žít důstojný a smysluplný 
život v plnohodnotných 
vztazích. 



Posláním Nadace Racek 
je efektivně a smysluplně 
podporovat činnost 
organizacía jednotlivců, 
která vychází z tradičních 
křesťanských hodnot 
a to finančně, konzultací, 
radou, případně realizací 
vlastních programů.

Součástí poslání je usilovat 
o kvalitní správu, stabilitu 
a rozvoj nadace tak, aby 
byla dobrým a silným 
partnerem a nástrojem 
pomoci druhým.

Podporujeme zejména neziskové organizace působící v sociální, 
vzdělávací a humanitární sféře společnosti, dále rodinná a mateřská centra, 
nízkoprahová a volnočasová zařízení pro mládež, seniorské kluby apod.

Nadační příspěvky rozdělujeme na základě veřejných nebo i mimořádných 
grantových kol v těchto oblastech:
 práce s dětmi a mládeží
 sociální, zdravotní, charitativní a humanitární práce
 hudební, filmové, knižní tvorby a jiné mediální činnosti
 vzdělávání

V rámci Programu PARTNERSTVÍ poskytujeme dvouletou spolupráci vždy 
jedné vybrané organizaci. Dary, které organizace získá, jsou na speciálním 
transparentním účtu a my je za určitých podmínek zdvojujeme. 
 
Dodnes nadace podpořila 130 projektů částkou 6,4 milionu korun.

PODPORUJEME



založení nadace v Olomouci

zahájení vydávání info bulletinu Hlas RACKA 

podpora projektů v zahraničí

nové sídlo nadace – Liberec

finanční podpora při povodních na severu Čech

nová kampaň – Staňte se drobnými dárci nadace

spuštění projektu nadace Program PARTNERSTVÍ

kampaň „Krmte RACKY“

nová tvář nadace

kampaň „Radost s RACKEM“
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Můžete být:

pravidelným dárcem 
posílat pravidelné příspěvky od malých 
částek až po větší obnosy

sponzorem 
podpořit Racka jednorázovým movitým či 
nemovitým darem 

partnerem 
máte možnost podpořit konkrétní 
organizaci nebo projekt, který Vás oslovuje

dobrovolníkem 
pomáhat tam, kde je potřeba, při 
nejrůznějších akcích, přípravách projektů, 
konferencích a podobně, čili dát 
k dispozici svůj čas a síly

Věříme v štědrost, která 
popírá lidskou lhostejnost. 
I malý dar znamená, že 
někdo dokáže nemyslet jen 
na sebe, ale vnímá potřebné 
okolo sebe. Jsme vděčni 
všem dárcům za příspěvky 
jednorázové i pravidelné, 
malé částky i významnější 
dary.  

Někdo rozdává a přibývá 
mu stále, kdežto ten, 
kdo je skoupý, mívá 
nedostatek.
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STAŇTE SE
SOUČÁSTÍ
NADACE

DÁRCOVSTVÍ



Nadace RACEK
Boženy Němcové 54/9
460 05 Liberec V

telefon: 484 843 742  (kancelář – středa 9.00–17.00 hod.)
mobil: 736 453 724
nadace@racek.org
www.nadace.racek.org

IČ: 25 85 46 40
běžný účet:     2000065823 / 2010
účet pro dary: 2000070550 / 2010
účet Program PARTNERSTVÍ: 2200326362/2010 




