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Úplný text výroční zprávy včetně účetní závěrky a přílohy
k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2013 je uložen v sídle
nadace a na Krajském soudu v Ústí n. L., pobočka Liberec.

SLOVO ÚVODEM
Máme za sebou již 14. rok činnosti Nadace RACEK. Není to málo
a jsme vděční za tento další rok, který s sebou přinesl nové zkušenosti, nové podněty, jak věci dělat lépe a jak dál nadaci rozvíjet.
Uvědomovali jsme si, jaký vliv mají na růst a posilování nadace
naše postoje, jak je důležité být pokorný, otevřený změnám a novým řešením. Nespokojit se s tím, že věci nějak fungují, ale hledat, jak dál, co víc můžeme udělat, kde stojíme na místě, apod.
Velmi potěšující bylo sledovat, jak se přidávají další a další dárci,
kterým leží na srdci udělat něco pro druhé a spolu s námi podporovat dobré dílo organizací z různých částí České republiky.
Společně jsme mohli podpořit preventivní přednášky na školách,
různé kluby pro děti a mládež, mateřská a rodinná centra, multikulturní klub pro rodiče a děti a službu seniorům.
Rád bych i na tomto místě vyjádřil poděkování vám všem, kdo
jste věnovali ze svého na podporu druhých, a popřál vám, ať ve
svých životech máte vždy dostatek všeho dobrého.

Jan Morávek
člen správní rady

Jsem v očekávání nových a věřím, že přínosných věcí pro rozvoj
naší společné práce, a těším se, že i v dalším roce ponese dobré
a chutné ovoce pro všechny, kterých se dotýká.
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POSLÁNÍ A VIZE
NADACE

Nadace Racek byla založena se záměrem podporovat
křesťanské misijní aktivity v České republice.

•
•

Nadační činnost je zaměřena především na:
•
•
•

4

4

podporu šíření křesťanství v České republice skrze
vysílání hromadných sdělovacích prostředků včetně internetu
podporu osob (právnických i jednotlivců), které se
zabývají misií obzvláště mezi mládeží

individuální podporování studentů v průběhu
studia
podporu sociální, zdravotní a charitativní práce
jednotlivců i organizací
vlastní podpůrné projekty

Naší vizí je vybudovat stabilní nadaci se silným nadačním jměním a podporovat misijní dílo křesťanských organizací a církví finančně, konzultací, radou nebo realizací vlastních programů.

AKTIVITY V ROCE
2013
Dárcovství

RACEK „na cestách“

Administrativní výpomoc

Hlas RACKA

I v roce 2013 jsme oslovovali drobné dárce pomocí kampaně - Krmte racky, děkujeme. Kampaň měla pozitivní ohlas a nadaci
během roku podpořilo 56 dárců. Některé
dary byly jednorázové, někteří z dárců se
rozhodli pro pravidelné přispívání menší
částkou. Moc všem děkujeme za otevřené
srdce.

Pro rok 2013 jsme přijali na výpomoc
v administrativní práci na DPP Kateřinu
Gruberovou. Pomáhá nám s mailovou komunikací, při tvorbě Hlasu RACKA, se zabezpečením chodu kanceláře apod.
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Lydie Halamová navštívila v loňském roce některé organizace, jejichž projekty nadace podpořila. Především to byly organizace Žebřík o. s. v Prostějově a Pavučina o. s. v Ostravě. Bylo možné osobně nahlédnout do chodu organizace, seznámit se s jednotlivými
zástupci i s podmínkami těchto organizací, které vykonávají velmi
potřebou pomoc a službu druhým. Víme, že poskytnuté finance
jsou na správném místě a ve správných rukou.

Celkem pravidelně vycházel i zpravodaj Hlas RACKA (jaro, podzim,
zima) Představili jsme v něm některé z našich spolupracovníků. Informovali jsme o podpořených projektech, o rozdělených příspěvcích, o plánech i běžném fungování nadace.
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PROGRAM
PARTNERSTVÍ
V roce 2013 probíhala další fáze prvního ročníku Programu PARTNERSTVÍ. Tento dvouletý program je
určen pro křesťanské organizace zaměřené na práci
s dětmi a mládeží nebo sociální a charitativní činnost,
a které chtějí spolupracovat s nadací v předem daných
oblastech (propagace, poradenství, fundraising atd.).
Organizace také získává finance na daný transparentní
účet a tyto prostředky pak nadace za daných podmínek znásobí a 2x ročně organizaci vyplácí. Podrobnější
informace o programu naleznete na našich webových
stránkách.
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První organizací zapojenou do programu je Maják o. p. s.,
která v Libereckém kraji pořádá preventivní přednášky
a také provozuje v Liberci a Novém Městě p. S. nízkoprahové kluby Zakopaný pes a Voraz. Během roku navštívili s přednáškami 50 škol a setkali se tak s tisícovkou
mladých lidí. I nízkoprahové kluby jsou často vyhledávané
dětmi i mladými, kteří tu nacházejí přijetí, náplň volného
času a inspiraci pro své životy. Hledají nejen kamarády,
ale i možnost si osobně povídat nebo se některé věci
doučit…
V průběhu roku se podařilo na transparentním účtu získat
okolo 25.000, které nadace zdvojnásobila a poskytla tak
Majáku částku ve výši 50.000 Kč.
První etapa programu skončí v září 2014.

PODPOŘENÉ ORGANIZACE
V roce 2013 jsme na jednotlivé projekty rozdělili celkovou
částku 95.000 Kč. Podpora šla napříč celou republikou.
Sbor Jednoty bratrské v Holešově přinesl projekt Dětské
a dorostenecké kluby. Během roku zájem o kluby vzrostl. Airsoftový rozdělili pro starší (18 dětí) a mladší (12 dětí). Proběhly
2 cykly scrapbookového klubu převážně pro dívky. A „Miniškolka“ pro předškolní děti postupně získala charakter mateřského
centra. Navštěvuje ji 10 – 16 romských dětí a rodičů.

7

Pavučina Občanské sdružení DEN v Ostravě použilo příspěvek na projekt Jiný úhel pohledu. Lektorka Mgr. Alena Jersáková přednášela na základních školách pro celkem 172 dětí
v rámci 24 besed. Na přednáškách společně probírali témata
jako přátelství, rodina, předsudky, peníze, moc slova apod.
Besedy byly interaktivní, kontakt s dětmi pokračoval i mimo
besedy.
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Rodinné centrum Žirafa, které provozuje v Liberci 4 mateřská centra, realizovalo projekt S Žirafou za novými dovednostmi. Projekt byl zaměřen na ženy na mateřské a rodičovské dovolené i na celé rodiny. Celkem prošlo mateřskými
centry 3408 rodičů a 3508 dětí. Mimo pravidelných programů proběhly i přednášky pro rodiče, výjezdy pro celé rodiny
a další mimořádné akce zaměřené na celé rodiny.
Žebřík o. s. v Prostějově realizoval projekt Multikulturní
klub pro rodiče s dětmi zaměřený na ženy cizinky (Ukrajina,
Bělorusko, východní blok) se svými dětmi. Klub jim pomáhá
v adaptaci do nového prostředí, eliminuje sociální vyloučení. Klub nabídl 2x týdně programy pro děti, kde se nenásilně učily rozvíjet jazyk a sluch, rytmický cit, jemnou i hrubou
motoriku, grafomotorické schopnosti atd. Pro rodiče byly připraveny vzdělávací a aktivizační činnosti (přednášky z oblasti
sociální, právní, zdravotní, psychologické…). Centrum nabízí
také poradenskou činnost a jazykové kurzy a ve spolupráci
s církví přináší rodičům křesťanské hodnoty.
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Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě v rámci projektu Kluby
pro děti a mládež Centra dobrého času Bétel organizuje kluby pro děti a mládež - Klubáč pro nejmladší děti (kolem 40
dětí), floorbal pro kluky 6. – 9. tříd ZŠ (kolem 8 dětí) a klub
Vagón v Hrádku nad Nisou, který zahájil svou činnost v září
2013 (asi 25 dětí). Náplní klubů byla témata biblických hodnot
– slušnost, vztahy, úcta, pomoc atd. nenásilnou a přirozenou
formou. Mimo pravidelných aktivit proběhly víkendovky, vodácký tábor, airsoftové turnaje, tábory pro menší děti. Cílem
bylo nabídnout dětem aktivní trávení volného času s vedením
ke křesťanským hodnotám.
Diakonie Beránek poskytuje praktickou pečovatelskou službu seniorům v Liberci a Hejnicích. Kromě této služby v domácnostech a rozvozu obědů, pravidelně pořádají Klub pro
generaci III. věku s názvem Aktivní kavárna. Příspěvek podpořil projekt Služba seniorům. Pravidelně se starají cca o 112
domácností s průměrným věkem seniorů 80,5 let.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Správní rada

Naši spolupracovníci

Petr Krásný Th.M – předseda
Lydie Halamová – členka pověřená administrací
Jan Morávek – člen

Alena Müllerová – externí účetní
Bc. Zdena Zoreníková – facebook
Petr Michal – web
Mgr. Michal Balcar – právní poradce
Kateřina Gruberová – administrativa a další dobrovolníci

Dozorčí rada
Bc. Tereza Křivková – ekonomka
Richard Kraus – public relations
Jana Bártová – účetní
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Dále spolupracujeme s firmou Father & Sons Assets s.r.o., která nám poskytuje finanční poradenství, firmou Father & Sons
Visions s.r.o., která zpracovává naši grafiku a firmou I-HOSTING, která nám poskytuje softwarové a hardwarové služby.
9

ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ
ROZVAHA

PASIVA 2013
k 1. 1. k 31. 12.
Vlastní zdroje

7210

8245

Vlastní jmění

5500

5500

0

1240

471

1316

0

77

Výsledek hospodaření

283

112

Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta min. let

956

0

Vlastní jmění - nezapsané
Fondy

AKTIVA 2013
k 1. 1. k 31. 12.
Dlouhodobý majetek

0

2858

Dlouhodobý finanční majetek

0

2858

7219

5392

Cizí zdroje

9

5

3

2

Zaměstnanci

0

4

7078

5390

Daň z příjmů

9

0

138

0

Ostatní přímé daně

0

1

7219

8250

Krátkodobý majetek
Pokladna
Bankovní účty
Dohadné účty aktivní
Aktiva celkem
(k 31. 12. v tisících Kč)
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Oceňovací rozdíly z přecenění
finančního majetku

10

7219

8250

Pasiva celkem
(k 31. 12. v tisících Kč)

VÝNOSY 2013
Úroky
Výnosy z dlouhodobého
finančního majetku
Výnosy celkem (k 31. 12. v tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU
A ZTRÁTY
Nadace dodržela ustanovení § 22 odst. 1 písm. c)
zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních
fondech týkající se omezení nákladů souvisejících se
správou nadace.

205
9
214

NÁKLADY 2013
Náklady na ostatní služby

41

Mzdové náklady

60

Ostatní náklady

1

Náklady celkem (k 31. 12. v tisících Kč)

102

Výsledek hospodaření
(k 31. 12. v tisících Kč)

112
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DARY NADACI
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MAJETEK NADACE

Dary od sponzorů a organizací

864 795

Dary od drobných dárců

100 477

celkem

965 272

Nadační jmění nadace činí 5.500.000 Kč. Prostředky jsou uloženy u bank a finančních ústavů.
Ostatní majetek nadace k 31. 12. 2013 činil 2.748.906,14 Kč.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Organizace

Město

Projekt

Sbor Jednoty bratrské

Holešov

Dětské a dorostenecké kluby

13 000

Rodinné centrum Žirafa o. s.

Liberec

S žirafou za novými dovednostmi – 4. mateřská centra

13 000

Diakonie Beránek

Liberec

Služba seniorům – pečovatelská služba

13 000

Pavučina o. s. DEN

Ostrava

Jiný úhel pohledu – preventivní přednášky na školách

Žebřík, o. s.

Olomouc

Multikulturní klub pro rodiče a děti

10 000

Sbor Jednoty bratrské

Chrastava

Kluby pro děti a mládež Centra dobrého času Bétel

13 000

Maják o. p. s.

Liberec

Program PARTNERSTVÍ

50 000

celkem

částka

8 000

120 000

13

DÁRCI A SPONZOŘI

Sbor Jednoty bratrské v Liberci
Sbor Jednoty bratrské v Králíkách
Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce
Sbor Jednoty bratrské v Chocni
Sbor Jednoty bratrské ve Frýdlantu v Čechách
Sbor Jednoty bratrské v Rychnově
Sbor Jednoty bratrské v Benešově
Sbor Jednoty bratrské v Semilech
Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou
Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě
Jednota bratrská
Jan a Jana Horálkovi (Praha)
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Drobní dárci
(nad 2.500 Kč)
Jolana a Petr Krásných (Liberec), Aleš Marek (Praha), Věra
Morávková (Česká Skalice), Petr Pospíšil (Liberec), Evald
a Rut Ruckých (Liberec), Pavel Smerda.

Drobní dárci
(do 2.500 Kč)
Miroslav Boš (Česká Lípa), manželé Bukovští (Nové Město pod Smrkem), Jan Burda (Benešov), Kateřina Gruberová
(Chrastava), Lydie Halamová (Liberec), Zuzana Harciníková
(Liberec), Jiří Helis (Liberec), Ondřej Heřman (Rychnov nad
Kněžnou), Jiří Charvát (Benešov), Jiří Jadlovský (Jirkov), Petra
Jágrová (Sychrov), Leoš Junek (Praha), Juda Kaleta (Nýrsko),
Ráchel Klasová (Benešov), manželé Krausovi (Praha), Jan
Křivka (Liberec), manželé Kubišovi (Ostrava), Tomáš Kučera
(Praha), Radek Lahoda, Andrea Madudová (Púchov), Jiří Makovský (Borač), Daniel Marek (Turnov), Šimon Marek (Choceň),
Flora Martinská (Liberec), Tomáš Marván (Ivančice), Václav

Merhulík (Česká Lípa), Josef Mladějovský (Ostrava), Pavla
a Jan Molnárovi (Liberec), Dagmar a Jan Morávkovi (Liberec),
Andrea Najmanová (Nová Paka), David Nitra (Nové Město
pod Smrkem), Karel Novák (Mladá Boleslav), David Oliverius
(Ostrava), Jan a Petra Pelantovi (Liberec), manželé Rečných
(Liberec), Nicole Řezáčová (Liberec), Jan Selnekovič (Nové
Město pod Smrkem), Anna Šáchová ml. (Benešov), Josef
Šeda (Nowa Sól), manželé Šimkovi (Nová Paka), Magdaléna Šipková, Tomáš Vágner (Liberec), Bohumír Včelák (Nová
Paka), Ctibor Veselý (Chrastava), Eva Vencovská (Liberec),
Stanislav Vokál (Chrastava), Jaroslav Zajíček (Mladá Boleslav), Magdaléna Živná.
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ZPRÁVA
NEZÁVISLÉHO
AUDITORA
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Nadace RACEK
Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec V
telefon: 484 843 742
email: nadace@racek.org
www.nadace.racek.org
IČ: 25 85 46 40
Číslo účtu: 20 00 06 58 23 / 2010
Číslo účtu pro dary: 20 00 07 05 50 / 2010

