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1.  Úvodní slovo

Vážení přátelé, dostává se vám do rukou devátá výroční 
zpráva Nadace Racek.

V prvních kapitolách výroční zprávy naleznete 
základní informace o nadaci, jejích statutárních orgánech 
a spolupracovnících. V dalších kapitolách Vám představíme 
čtyři projekty podpořené v roce 2008 a grafické znázornění 
nadačních příspěvků.

Ekonomické údaje o hospodaření nadace  naleznete 
v 6. až 9. kapitole. Kapitoly obsahují informace o darech 
a  dárcích, komentář k hospodářským výsledkům nadace 
za rok 2008, zprávu auditora a také kopie všech finančních 
výkazů.

Přejeme vám, milí přátelé, abyste při čtení výroční 
zprávy naší nadace okusili radost, že dobré dílo nadační 
činnosti pokračuje navzdory nepřízně ekonomické situace 
u nás i ve světě. Ať projekty, které nadace v roce 2008 
podpořila, jsou jasným signálem naděje a šířením dobré 
zvěsti.
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2. O nadaci

Nadace Racek je soukromou nezávislou iniciativou, založenou 
v lednu roku 2000 se záměrem podporovat misijní dílo křesťanských 
organizací a církví.

Nadační činnost je zaměřena hlavně na:

•	 podporu šíření křesťanství v České republice skrze vysílání 
hromadných sdělovacích prostředků včetně internetu

•	 podporu osob (právnických i jednotlivců), kteří se zabývají misií 
obzvláště mezi mládeží

•	 individuální podporování studentů v průběhu studia
•	 podporu sociální, zdravotní a charitativní práce jednotlivců i 

organizací
•	 vlastní podpůrné projekty

Těchto cílů Nadace Racek dosahuje těmito způsoby:

•	 poskytování finančních nebo materiálních nadačních příspěvků
•	 vypisování grantů
•	 poskytování bezplatných konzultací a služeb
•	 realizování speciálních programů s cílem podpořit organizace 

v jejich činnosti (Programy partnerství)
•	 provozování webového portálu Nadace Racek
•	 provozování internetového darovacího portálu Daruj on-line
•	 vydávání tištěného periodika Hlas Racka
•	 vydávání propagačního CD
•	 využívání informačních technologií

3. Statutární orgány nadace  
a spolupracovníci

Za chod nadace zodpovídají statutární orgány nadace, které 
v případě Nadace Racek tvoří tříčlenná správní rada a revizor:

 

  Ing. Milan Barot MUDr. Milada Barotová Bc. Jana Zajícová
  Předseda správní rady Člen správní rady Člen správní rady

 

   Mgr. Jitka Filipková JUDr. Petr Filipek
   Revizor

Spolupracovníci nadace:

Nadace v roce 2008 nadace spolupracovala s externí účetní 
Pavlou Lhotskou, právní stránku nadace zajistil JUDr. Petr Filipek. Při 
publikaci našich tiskovin spolupracujeme tradičně s osvědčeným 
tiskařským a grafickým studiem ETHICS, které zastupuje Ing. Milan 
Szturc.
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4. Nadační příspěvky v roce 2008 
Nadace Racek od  roku 2000 podpořila již 82 evangelizačních 

projektů a rozdělila více než 5 700 000 Kč. V roce 2008 to byli 4 projekty 
v celkové výši 200 000 Kč.

4.1. Projekt J-fest je výsledkem několikaleté činnosti 
obecně prospěšné společnosti MAJÁK, která se zabývá primární 
prevencí negativních sociálních jevů mezi mládeží. V  rámci seminářů, 
realizovaných zdarma na  půdě základních a  středních škol v  Liberci 
a  okolí, se lektoři Majáku dotýkají problematiky drogové závislosti, 
šikany, pohlavně přenosných chorob a  zabývají se otázkami, které jsou 
ve  věku dospívajících aktuální např. partnerskými vztahy a  sexualitou. 
Cílem této systematické činnosti je snaha připravit mladé lidi na  změny 
související s  jejich psycho-sociálním zráním a  současně zvýšit jejich 
odolnost vůči vlivu výše zmíněných negativních společenských jevů.  
Při setkání ve školách jsou žáci a studenti zváni na návazné akce nazvané 
Upgrade, které lektoři Majáku pořádají ve  spolupráci s  dobrovolnými 
pracovníky z  MJB, mládeže při křesťanském sboru Jednoty bratrské 
v Liberci. Akce Upgrade se konají jednou za šest týdnů a nabízejí mladým 
účastníkům program, při kterém se lze dobře bavit i  bez užití drog 
a alkoholu. 

  

Vyvrcholením všech aktivit je festival J-fest který se konal 9. – 10. 5. 
2008 na  Libereckém výstavišti pod názvem „Catch the wave!“ Nadace 
Racek podpořila realizaci festivalu částkou 10 000 Kč.

4.2 Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů v  Olomouci 
působí jako prostředník mezi dárci a  obdarovanými. Shromažďuje 
materiální dary, pečlivě je třídí podle druhů a  možnosti dalšího využití. 
Podstatnou část z  nich pak bezplatně předává do  rukou potřebných. 
Poskytováním bezplatné materiální pomoci našim spoluobčanům 
napomáhá prevenci sociálního vyloučení. Podpora střediska je určena 
sociálně znevýhodněným jednotlivcům a  rodinám, lidem bez přístřeší, 
Romům, nezaměstnaným, navrátilcům z výkonu trestu, lidem ohroženým 
závislostmi, důchodcům, lidem postiženým přírodními či jinými 
katastrofami. Ročně středisko obdrží a bezplatně vydá více, než 6000 kusů 
šatstva, obuvi a drobných potřeb pro domácnost. Nadace Racek přispěla 
částkou 10 000 Kč na pásový dopravník pro třídění šatstva.
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4.3 Junák – svaz skautů a  skautek ČR je největší česká skautská 
organizace. Jako skautská základna slouží 9. středisku Jana Boska 
v  Olomouci malý domek na  Smilově u  Hrubé Vody, který je nazýván 
Severní Hvězda, nebo jednoduše Severka. Je k dispozici široké skautské 
veřejnosti a  je využíván k  ubytování na  výpravách, kurzech a  letních 
táborech. Nadace Racek podpořila skauty příspěvkem 160  000 Kč, který 
posloužil k dovybavení Severky. 

    

 

4.4 Nezbeda je křesťanský časopis pro děti školního věku. Jeho 
zřizovatelem je Salesiánská provincie a  vychází od  roku 1992. Nadace 
Racek jej v roce 2008 již podruhé podpořila finančním darem 20 000 Kč.

5. Graf nadačních příspěvků v roce 2008
Maják  J- fest 10 000 Kč
Nezbeda 20 000 Kč
Junák 160 000 Kč
SOS 10 000 Kč

10 000 Kč

20 000 Kč
160 000 Kč

10 000 Kč

Maják  J- fest 

Nezbeda

Junák

SOS

6. Dary přijaté v roce 2008
V  roce 2008 nadace přijala dary od  právnických a  fyzických osob 

v celkové výši 200 000 Kč.
Darem 100  000 Kč přispěla firma Kvapil-elektro. Pan JUDr.  Martin 

Růžička na rozvoj Nadace přispěl darem 100 000 Kč.

Oběma dárcům ze srdce děkujeme.
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7. Zpráva auditora
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8. Finanční výkazy
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10. Závěr
Milí přátelé, přečetli jste si, podstatnou část Výroční zprávy Nadace 

Racek za rok 2008.
Máme radost, že se nám podařilo podpořit pět projektů v celkové 

výši 200 000 Kč. Je to z pohledu minulých let méně, ale za situace, kdy se 
prohlubovala hospodářská krize je to vítaný výsledek. 

Dále nás těší, že i přes nepříznivou ekonomickou situaci nám 
v  roce  2008 zachovali přízeň naši pravidelní dárci. Dle svých možností 
nám poukázali svoje dary, za což jim patří náš velký dík.

V tomto roce jsme dospěli k rozhodnutí prodat nadační nemovitost 
v  Olomouci a  reinvestovat nadační jmění do  jiných aktiv. Stávající 
nemovitost není vhodná k pronájmu více zájemcům. Z toho plyne vyšší 
riziko při realizaci výnosů z pronájmu.

V  příštím roce nás tedy čeká realizace tohoto rozhodnutí. 
Předpokládáme, že navýšené nadační jmění z  prodeje nemovitosti 
budeme v souladu se zákonem dál investovat a z výtěžku těchto investic 
budeme moci přímo podpořit další misijní projekty.

Věříme, že v příštích letech se činnost nadace bude nadále rozvíjet 
a že nám nadále zachováte svou přízeň.

Děkujeme Vám a těšíme se na další spolupráci.

V Olomouci 9. června 2009   Ing. Milan Barot
      Ing. Mgr. Daniela Pazderová

9. Hospodářské výsledky
V roce 2008 nadace přijala dary od právnických a  fyzických osob 

v  celkové výši 200  000 Kč a  rozdělila příspěvky v  celkové hodnotě 
200 000 Kč. 

Celkové výnosy nadace v roce 2008 činily 1 677 Kč, celkové výdaje 
208 539 Kč, nadace tedy vytvořila ztrátu v hospodaření ve výši 206 862 Kč.

Celkové náklady nadace v roce 2008 činily 5,2 % z nadačního jmění. 
Procentuální podmínka tohoto podílu upraveného ve  statutu je 
splněna.

K 31. 12. 2008 má nadační jmění zapsané v Nadačním rejstříku 
hodnotu 3  986  510 Kč (účet 901 – Vlastní jmění) a  v  aktivech je 
reprezentováno nemovitostí oceněnou znalcem ve stejné výši.
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Nadace Racek, Slatinice 161, 783 42 Slatinice
tel.: +420 724 283 632

e-mail: nadace@racek.org, website: http://nadace.racek.org
Skype: nadaceracek01

IČ: 25 85 46 40


