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1. Slovo úvodem
Vážení přátelé, dostává se vám do rukou již pátá výroční zpráva
naší nadace. Je tedy na místě nejprve poděkovat našemu Pánu za to,
že již pátý rok můžeme činnost nadace dále rozšiřovat a zvětšovat tak
okruh těch, kterým pomáháme v jejich práci. V průběhu uplynulých
let jsme pokládali organizační základy nadace a také jsme hledali stále nové formy spolupráce a podpory. Proto vznikl nejen internetový
portál s pokročilými funkcemi pro naše příznivce a dárce a darovací internetový portál Daruj on-line s možností okamžitého a jednoduchého
převodu ﬁnančního daru, ale také jsme začali dvakrát ročně vydávat
tištěný bulletin Hlas Racka v nákladu 3000 ks. Čtenář se zde dozvídá
aktuální informace o dění v nadaci i o projektech, které podporujeme.
V loňském roce jsme započali rozvíjet úplně novou oblast spolupráce
s partnerskými organizacemi. Uvědomili jsme si totiž, že vedle ﬁnanční
podpory můžeme také pomáhat formou přímé spolupráce v těch oblastech, které jsou nezbytné pro úspěšný chod partnerských organizací,
ale které není snadné zajistit vlastními silami. Rovněž jsme měli na mysli
prohloubení oboustranně prospěšné spolupráce tak, abychom dosáhli
větší míry vzájemné podpory, inspirace a sdílení. Tak vznikly Programy
partnerství. V současné době se slibně rozvíjí první z nich, který jsme
nazvali Programem technologické podpory(PTP). Věříme, že ho budou
v brzké době následovat další.
Z hlediska ekonomického se rok 2004 jeví jako velmi nadprůměrný.
Podařilo se nám zvýšit nadační jmění o více jak milion korun, poskytnuté
nadační příspěvky pak překročily částku 1,2 mil.Kč. V nadaci jsme
rovněž uvítali našeho prvního zaměstnance, bez jehož úsilí bychom si
již chod nadace nedovedli představit. Podařilo se nám vybavit nadaci
kancelářskou technikou, nábytkem i IT infrastrukturou. Za to všechno
děkujeme všem našim dárcům a příznivcům, bez jejichž podpory by
mnohé věci byly jen velmi obtížně realizovatelné. Dík také patří i vám
všem, kteří jste se podíleli na šíření dobrého jména naší nadace.
Přeji vám hodně Boží milosti a vytrvalosti.
Za všechny v nadaci vás zdraví
Ing, Milan Barot
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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.
2.1. Nadační činnost se zaměřuje 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 vzdělávání studentů v průběhu studia
podporu sociální, zdravotní a charitativní práce jednotlivců
i organizací
vlastní podpůrné projekty

2.2. Těchto cílů Nadace Racek dosahuje těmito způsoby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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poskytování ﬁnančních nebo materiálních nadačních příspěvků
vypisování grantů
poskytování bezplatných konzultací a služeb
realizování speciálních programů s cílem podpořit organizace
v jejich vlastní činnosti (Programy partnerství)
provozování webového portálu nadace
provozování internetového darovacího portálu Daruj on-line
vydávání tištěného periodika Hlas Racka
vydávání propagačního CD
využívání informačních technologií
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3. Statutární orgány nadace
a spolupracovníci
3.1. Statutární orgány nadace tvoří tříčlenná správní rada
a revizor.

Ing. Milan Barot
Předseda správní rady

MUDr. Milada Barotová
člen správní rady

Mgr. Hana Barotová
člen správní rady

Mgr. Jitka Filipková
Revizor
3.2. Spolupracovníci nadace jsou jednak kmenoví zaměstnanci
nadace a také externisté.
V uplynulém roce jsme zaměstnali na plný úvazek slečnu
Janu Maisnerovou, jako asistentku nadace a dále spolupracovali
s externími účetními Ing.Yvonou Matýskovou a Pavlou Lhotskou,
výpočetní techniku a kompletní administraci naší počítačové sítě
měl na starosti pan Kamil Seidler a právní otázky velmi promptně
a bezplatně řešil JUDr. Petr Filipek. Dále je nutné zmínit velmi
efektivní spolupráci s tiskařským a graﬁckým studiem ETHICS,
které zastupoval Ing. Milan Szturc.
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4. Nadační projekty 2004
4.1. Evangelizační kurz pro mládež „Radost na cestě“ pořádal
Seniorátní výbor Východomoravského seniorátu ČCE v roce 2004
v termínu 17. – 24.7. Seniorátního kurzu se zúčastnilo na třicet
účastníků a proběhl ku spokojenosti mládeže i pořadatelů.
Příspěvek Nadace Racek v hodnotě 25.000,-Kč byl poskytnut
k částečnému pokrytí nákladů akce.
4.2. Zateplení farní budovy ve sboru ČCE v Hrubé Vrbce a Velké nad
Veličkou bylo podpořeno částkou 30.000,-Kč
4.3. Tensing - práce s dětmi a mládeží YMCA při sboru ČCE Orlová
zaměřený na zpěv a hudbu. V loňském roce navíc pořádal
beneﬁční koncert Brnkání 2004. K tomuto účelu a k podpoře své
práce obdržel Tensing od Nadace Racek 20.000,-Kč.
4.4. Štědrovečerní bohoslužba pod širým nebem, kterou spoluorganizuje sbor ČCE Orlová, je již tradičně podporována nadací.
Letošní příspěvek této misijně-kulturní akci činil 5.000,-Kč.
4.5. Tábor Náboženské obce CČSH z Kralup nad Vltavou převážně
pro děti a mládež z dětského domova v Samopši proběhl ve
dnech 19.7.-25.7. 2004. Nadace Racek poskytla částku 10.000,-Kč
k částečnému pokrytí účastnických poplatků.
4.6. Misijní činnost
V roce 2004 Nadace Racek podpořila tyto misionáře:
Štěpána Janču, faráře ČCE Orlová, Karin Svačinkovou, členku
Vysokoškolského křesťanského hnutí KVŽ (Křesťanské vyučování
a život) a Mojmíra Blažka, faráře ČCE v Hrubé Vrbce. Celkový
nadační příspěvek dosáhl výše 428.000,-Kč.
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4.7. Diakonie ČCE – středisko Betlém v Kloboukách u Brna započala
koncem roku 2004 s výstavbou domu Arkénie, který má sloužit jako
domov pro mentálně postižené děti, které již odrůstají Domovu
Narnie. Nadační příspěvek výstavbě Arkénie činí 100.000,-Kč.

4.8. Biblická jednota pořádala v loňském roce prázdninový tříturnusový letní biblický tábor. Tématem tábora se stalo „Ježíš tvůrce
dějin“ a zúčastnilo se ho 214 účastníků. V programu tábora byla
zahrnuta angličtina s rodilými mluvčími, výtvarná činnost, sport,
hry i biblické programy. Příspěvek Nadace Racek na tento misijní
projekt mezi dětmi a mládeží (třetina účastníků byla nevěřících)
činil 100.000,-Kč.
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4.9. Křesťanská misijní společnost Praha vydala v roce 2004 tři čísla
evangelizační přílohy časopisu Život víry „Příliv“. Vydání těchto tří
čísel bylo plně hrazeno příspěvkem 60.000,-Kč .

8
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4.10. OS Naděje Brno rozšiřovalo Domov pro přechodné pobyty
seniorů Brno – Bohunice o čtyři jednolůžkové pokoje. Nadace
Racek ke zvýšení kapacity Domova přispěla částkou 200.000,-Kč.

4.11. Zvýšení dostupnosti FM signálu na území ČR Radia Proglas
a zkvalitnění vysílací techniky. Do Nadačního fondu Radia Proglas
přispěla Nadace Racek částkou 30.000,-Kč.
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4.12. OREL jednota Olomouc provádí na základě smlouvy s městem
Olomouc propagační a průvodcovskou činnost Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, který patří do seznamu kulturního dědictví
národů UNESCO. Nadace Racek se podílela na vytištění propagačních materiálů o Sloupu Nejsvětější Trojice částkou 5.000,-Kč.
4.13. OS Setkávání zrekonstruovalo starou část Domu setkávání
Travná. Nadační příspěvek ve výši 100.000,-Kč byl určen k vybudování nového ústředního topení, k rekonstrukci vodoinstalace
a sociálního zařízení.

4.14. Česko-ugandská nemocnice a škola pro porodní asistentky
v Buikwe. Projekt Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha
zahájil v Ugandě jednání o stavbě česko-ugandské nemocnice. Od
poloviny roku 2004 má schválené stavební povolení a se začátkem
výstavby se počítá na březen 2005. Výstavbu česko-ugandské
nemocnice podporuje Nadace Racek částkou 100.000,-Kč.
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4.15. OS Veselé rukavice získalo jako příspěvek na svojí klubovou
činnost a loutkové semináře 3.000,-Kč.

4.16. Ostravské listopadání, festival křesťanské hudby, opět spolupořádalo OS Setkávání. V roce 2004 to byl již dvanáctý ročník.
Nadace Racek tradičně tuto akci spojenou s písničkářskou dílnou
podpořila částkou 6.000,-Kč.
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5. Nadační příspěvky za rok 2004 v grafu
Nadační příspěv ky 2004 v grafu
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ČCE Východomoravský kraj
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Radio Proglas

ČCE Hrubá Vrbka

Biblická jednota

ADCH Praha

Ostravské listopadání

Bohoslužba pod širým nebem

6. Přijaté dary za rok 2004
V roce 2004 nadace přijala dary od právnických a fyzických osob
v celkové výši 2.887.000,-Kč. V této částce je zahrnut dar na navýšení
nadačního jmění o 1 mil.Kč, který poskytla společnost Lemak, s.r.o.,
Bruntál, dary na pokrytí provozních nákladů nadace ve výši 627.000,-Kč
a dary ve prospěch nadačních projektů ve výši 1.211.000,-Kč.
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7. Ekonomika v tabulkách
Výkaz zisku a ztráty
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek
Náklady celkem
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření po zdanění

68 843,50
373 441,30
165 656,00
6 164,40
500 000,00
1 114 105,20
627 975,58
486 634,39
1 114 609,97
504,77

Rozvaha
Dlouhodobý majetek celkem
Krátkodobý majetek
Aktiva celkem
Vlastní zdroje
Cizí zdroje
Pasiva celkem

1 547 819,10
188 832,02
1 736 651,12
1 598 844,52
137 806,60
1 736 651,12

Nakládání s dary
Přijaté dary na zvýšení nadačního jmění
Přijaté dary na nadační příspěvky
a provoz nadace
Přijaté dary celkem
Poskytnuté nadační příspěvky
Dary na pokrytí provozu nadace
Vydané dary

1 008 000,00
1 879 000,00
2 887 000,00
1 211 000,00
627 000,00
1 838 000,00
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8. Komentář k ekonomickým údajům
V roce 2004 došlo k navýšení nadačního jmění na celkovou
nominální hodnotu 1.510.000,-Kč. Nadační jmění je uloženo v podílových
fondech investičních společností ČP INVEST a.s. a IKS KB a.s.
Nadace zaměstnávala jednoho zaměstnance na hlavní pracovní
poměr a účetní nepravidelně na dohodu o provedení práce.
V roce 2004 vytvořila nadace výsledek hospodaření ve výši
504,77 Kč, který bude v roce 2005 použit pro krytí nákladů souvisejících
s hlavní činností nadace.

9. Auditorská zpráva
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10. Darovací portál
Darovací portál nadace Daruj on-line je novou službou, která
umožňuje dárcům efektivně, bezpečně a hlavně velmi jednoduše
poskytovat své ﬁnanční dary ve prospěch nadačních projektů nejen
naší nadace, ale i partnerských organizací, které jsou zapojeny do
Programu technologické podpory. Převody ﬁnančních prostředků
se dějí on-line, tj. okamžitě a bez nutnosti navštěvovat banku nebo
platit za poštovní složenku. Při tvorbě portálu jsme použili moderních
technologických postupů a softwarového vybavení s cílem poskytnout
dárcům maximální komfort a bezpečnost při provádění transakcí.

V současné době dárce nalezne na našem darovacím portále
celkem pět platebních metod. Jedná se o tyto:

Nadace Racek http://nadace.racek.org
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-

Daruj on-line s eBankou
Daruj on-line s NetBankou
Daruj on-line s mobilním telefonem
Daruj on-line s M-platbou
Daruj on-line s platební kartou

Daruj on-line s eBankou: dárce, který je zároveň klientem eBanky, a.s. má možnost využít platební internetové brány banky k provedení bezpečné transakce prostřednictvím předvyplněného platebního
příkazu
Daruj on-line s NetBankou: dárce, který je zároveň klientem Živnostenské banky, a.s. má možnost využít internetové platební brány
banky k provedení bezpečné transakce prostřednictvím předvyplněného platebního příkazu.
Daruj on-line s mobilním telefonem: umožňuje dárcům, kteří
používají GSM banking, převod daru prostřednictvím mobilního
telefonu. GSM banking nabízí naprostá většina bankovních domů.
Daruj on-line s M-platbou: tato metoda je určena pro klienty
mobilního operátora T-mobile, kteří využívají jeho aplikace T-zones.
Prostřednictvím M-platby je možno převádět mikroplatby v hodnotě
5-750 Kč. Finanční dar je dárci odečten z jeho kreditu nebo je vyúčtován
v měsíční faktuře operátora.
Daruj on-line s platební kartou: jistě většina z vás je držitelem
platební karty VISA, MasterCard nebo Maestro. Nyní můžete použít svoji platební kartu k bezpečnému převodu svého daru prostřednictvím
internetové platební brány společnosti MUZO a.s. (Mezibankovní zúčtovací organizace). Platební brána je vystavěna na bezpečnostní technologii 3D Secure a je doporučována českými bankami. Výhodou této
platební metody je její jednoduchost, rychlost a bezpečnost.

11. Hlas Racka
Hlas Racka je informačním bulletinem nadace. Vychází dvakrát
ročně v nákladu 3.000 ks. Cílem vydávání bulletinu je oslovit konkrétní
okruh čtenářů a umožnit jim seznámit se s činností nadace i jinak, než
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přes internet. Ve spolupráci s KMS Praha jsme začali Hlas Racka vkládat
do měsíčníku Život víry. Tak je zajištěna velmi kvalitní distribuce nejen
v ČR, ale i na Slovensko.
Každý čtenář má možnost vyplnit přihlášku k bezplatnému
odběru. Lze to jak klasickou papírovou formou, tak i elektronicky přes
nadační webové stránky. Pokud je objednatel zároveň i registrovaným
dárcem, může získat plnou kontrolu nad zasíláním informačních
materiálů o nadaci přes kvalitní personalizovanou webovou stránku.
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12. Programy partnerství
V loňském roce jsme započali rozvíjet úplně novou oblast
spolupráce s partnerskými organizacemi. Uvědomili jsme si totiž,
že vedle ﬁnanční podpory můžeme také pomáhat formou přímé
spolupráce v těch oblastech, které jsou nezbytné pro úspěšný chod
partnerských organizací, ale které není snadné zajistit vlastními silami.
Rovněž jsme měli na mysli prohloubení oboustranně prospěšné
spolupráce tak, abychom dosáhli větší míry vzájemné podpory,
inspirace a sdílení. Tak vznikly Programy partnerství. V současné době se
slibně rozvíjí první z nich, který jsme nazvali Programem technologické
podpory (PTP).
Program technologické podpory umožňuje našim partnerským
organizacím využívat personalizované funkce darovacího portálu. Znamená to, že pro každou organizaci je vytvořena vlastní personalizovaná
stránka, která obsahuje popis organizace včetně jejího loga a samozřejmě i výběr z jejích projektů. Tato personalizovaná část darovacího
portálu je přístupná jak z internetových stránek partnerské organizace
tak i z hlavní internetové stránky nadace. Organizace tak může ve svůj
prospěch bezplatně využívat všech funkcí darovacího portálu aniž by
musela cokoliv složitě programovat na svých stránkách nebo účelově
zakládat drahé bankovní účty. Odpadá také starost o administraci portálu a jeho zálohování.
V současné době darovací portál využívají tyto partnerské
organizace:
Nový život, o.p.s. http://www.novyzivot.org
Česká evangelikální aliance http://www.ea.cz
Nadační fond překladu Bible http://sweb.cz/preklad.bible
Nadační fond KMS http://sweb.cz/misie
Sbor Křesťanské společenství Praha http://www.praha.kaes.cz
Křesťanská Misijní společnost Praha http://www.kmspraha.cz
Diakonie ČCE – středisko Betlém http://www.betlem.org
Evangelikální společenství křesťanů Havířov http:// www.volny.cz/esk97
Do programu technologické podpory se může přihlásit každá
křesťanská organizace.
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13. Závěr
V roce 2004 Nadace Racek podpořila 16 projektů. Oproti předešlým
rokům jsme mnohem více podporovali práci s dětmi a s mládeží. Jednalo
se především o tábory, evangelizační kurzy, klubovou činnost. Na základě velké poptávky ze strany neziskových organizací pracujících s dětmi
a s mládeží jsme se rozhodli na rok 2005 vyhlásit grant na podporu misijní práce mezi dětmi a mládeží s názvem „Evangelium dětem“. Dále najdeme mezi projekty „stálice“ dlouhodobých projektů. Opravy církevních
budov jsou aktuální také každoročně. Projekty v Britské Guyaně, který po
dva roky rozšiřoval působnost naší nadace za hranice České republiky
v letošním roce vystřídal projekt výstavby První česko-ugandské nemocnice a školy pro porodní asistentky v Buikwe. Úspěchy našich projektů
nás velice těší a rádi o nich informujeme na našich webových stránkách.
Kromě řady nadačních příspěvků se nám v letošním roce podařilo
naplno rozjet první z našich programů partnerství, zaměřených na
spolupráci s neziskovými organizacemi na jiné bázi než je ﬁnanční
podpora. Program technologické pomoci (PTP) v letošním roce zaujal
řadu organizací, s nimiž jsme navázali tento druh spolupráce. Dělá nám
to velkou radost a doufáme, že se podobným způsobem v budoucnu
rozvinou i další zamýšlené programy partnerství, jedná se o Program
modlitební podpory a Síť 100.
Všechny tyto úkoly bychom velmi obtížně zvládali, pokud by se
nám nedařilo vytvářet funkční tým. V únoru roku 2005 jsme přijali do
pracovního poměru Lukáše Jelínka na pozici programátora. V květnu
2005 došlo také k výměně člena správní rady nadace. Po rezignaci
Mgr. Hany Barotové zaujal uvolněné místo pastor JB Praha Tomáš
Růžička. Našim cílem pro nejbližší budoucnost je postupně rozšiřovat
počet členů správní rady tak, aby byla podpořena týmová spolupráce
v nadaci. Nesporným důrazem bude snaha o zvyšování nadačního
jmění s cílem zajistit dlouhodobé vlastní příjmy nadace a tak položit
dobré předpoklady její ﬁnanční stability.
V Olomouci 27.května 2005
Bc. Jana Zajícová
Ing. Milan Barot
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