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1. Úvodní slovo
Vážení přátelé, Nadace Racek již šestý rok podporuje křesťanské
aktivity různých organizací, společenství i jednotlivců, kteří se věnují
misijní činností v České republice i v zahraničí.
V průběhu své existence podpořila projekty zaměřené na zvěstování
evangelia dětem, mládeži i dospělým, a to jak svědectvím slova, tak
i svědectvím života, naplněného láskou a vzájemnou pomocí.
Naleznete mezi nimi letní tábory i volnočasové aktivity pro děti,
vzdělávací aktivity i hudební festivaly pro mládež, projekty zaměřené
na evangelizaci dospělých prostřednictvím sdělovacích prostředků
i prostřednictvím různých setkání a také projekty na pomoc válkou
postižené Bosně, chudé Africe a pomoc těm nejpotřebnějším u nás,
v naší republice. Nadace podporuje také jednotlivce zabývající se misií
v jejich práci i studiu a vyvíjí také vlastní podpůrné projekty, které nabízí
vedle ﬁnanční podpory jednotlivým projektům.
Ve Výroční zprávě z roku 2005, kterou zrovna držíte ve svých rukou,
naleznete základní informace o záměrech nadace i způsobech, kterými
zvolené cíle realizuje. Představíme Vám statutární orgány nadace a její
spolupracovníky.
Nabízíme Vám také malou bilanci k pětiletému výročí vzniku nadace
i možnost nahlédnout do průběhu Grantu, který nadace vyhlásila v roce
2005 na téma „EVANGELIUM DĚTEM“.
Již tradičně Vám krátce, slovem i obrázky, představíme projekty,
které nadace v tomto roce podpořila i graf nadačních příspěvků.
Dovíte se také, v jaké výši přijala nadace ﬁnanční dary a jak s nimi
hospodařila, i názor auditora na toto hospodaření.
Na závěr Vám představíme tzv. Programy partnerství, které nadace
rozvíjí již od roku 2003 a které vedle tradičního způsobu pomoci, jakým
je ﬁnanční podpora, nabízejí novou, zajímavou a netradiční formu
pomoci a spolupráce.
Za vše, co se nadaci v roce 2005 podařilo, patří upřímný dík našemu
Pánu i všem našim dárcům a příznivcům.
Děkujeme a těšíme se na další společnou práci.
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.
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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 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
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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
Předseda správní rady

MUDr. Milada Barotová
Člen správní rady

Tomáš Růžička
Člen správní rady
a pastor JB Praha

Mgr. Jitka Filipková
Revizor
Spolupracovníci nadace jsou kmenoví zaměstnanci nadace a
externisté:
Jediným kmenovým zaměstnancem nadace v roce 2005 byla
asistentka Jana Zajícová, dále nadace spolupracuje s externí účetní
Pavlou Lhotskou, výpočetní techniku a kompletní administraci měl na
starosti pan Kamil Seidler, se skladbou a proměnou webu si dal práci
externí programátor Lukáš Jelínek a 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. Pětileté výročí vzniku Nadace Racek
Teprve s časem zraje původní myšlenka vzájemné inspirace,
podpory a sdílení na základě Božího slova: “Hledejte nejprve Boží
království a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Mt 6,33). Rovinu
pasivního přispěvatele, tak často společností vnímanou jako tu nadační,
jsme obohatili komunikací a veřejnou propagací podporovaného
projektu na webu nadace a v našich propagačních materiálech. Kromě
ﬁnančníhopřispíváníjsmehledalidalšíoblasti,vekterýchbynašenadace
mohla být neziskovým křesťanským organizacím pomocí a prospěšným
partnerem. Programy partnerství, z nichž byl zatím částečně realizován
první Program technologické podpory, je výsledkem tohoto hledání.
Neméně důležitá je pro nás komunikace právě s těmi, kteří se
o naše projekty a naší práci zajímají. Neustále se snažíme o co nejpřímější
podmínky pro vzájemnou komunikaci pracovníků webu, pracovníků
organizací podporovaných projektů a spolupracujících organizací
a právě těch, kteří aktivně vystupují z řad veřejnosti, aby se zeptali, aby
přispěli, aby byli lépe informováni… Právě o tuto aktivní komunikaci
nám jde a uvědomujeme si, že ač s radostí vnímáme rostoucí zájem
o společnou práci, jsme teprve pár kroků od startu. Věříme, že Bůh naše
kroky směrem k jeho království požehná a přidá nám dle své milosti.
Za dobu svého působení mezi neziskovými křesťanskými
organizacemi Nadace Racek podpořila 56 projektů, z nichž některé
podporuje dlouhodobě. Celkově rozdala příspěvky v hodnotě
4.650.575,99 Kč. Její majetek se díky dobrovolným darům jednotlivců
a organizací rozrostl ze zákonem vyžadované částky půl miliónu korun
na současných 1.551.466,- Kč.
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Pro lepší orientaci nadační činnosti je tu tabulka a grafy:
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5. Grant Nadace Racek
Koncem roku 2004 se sešlo v Nadaci Racek tolik projektů
zaměřených na práci s dětmi a mládeží, že jsme se rozhodli se jim
plánovaně věnovat v roce následujícím. V lednu jsme vypsali grant
s názvem „EVANGELIUM DĚTEM“, na který reagovalo 8 organizací.
Protože nám bylo předem jasné, jak těžko se budou projekty mezi sebou
posuzovat, alespoň jsme je v začátku rozlišili na dvě kategorie. V první
kategorii byly zařazeny projekty pro jednorázovou podporu v roce 2005.
Druhá kategorie pak byla určena pro projekty s tříletou podporou.
Spektrum různorodosti možností oslovení dětí nás příjemně
překvapilo, rovněž složení církví a organizací. Našli jsme tu projekty typu
festival NaMax (Image33), dětskou křesťanskou konferenci (Sdružení
Samuel), korespondenční kurzy pro děti (Dětská misie), Křesťanské
programy v mateřské škole (SCEAV), dětský klub Velryba (Naděje),
práce s romskými dětmi (Naději dětem o.s.), Misionářem ve vlastní zemi
(ŘK), Programy Etických dílen pro žáky 7.-9.roč. (Tim 2,2), hry a biblické
kvízy pro dorost (Awana)…
V prvním kole správní radou jmenovaná komise vybrala čtyři
projekty z každé kategorie, jejichž zástupci se pak zúčastnili prezenčního
kola přímo v Nadaci Racek. 25.dubna pak grantová komise sváděla boje
s uzavřením grantu a začátkem května správní rada nadace potvrdila
výsledky, k nimž grantová komise dospěla.
Vybrány byly projekty:
K podpoře v roce 2005: Etické dílny –
podpora práce Elišky Krmelové, která pracuje s žáky ostravských škol a v rámci tvořivých
dvouhodinovek společně s nimi na základě
citátů, výroků jejich vrstevníků, novinových
článků… rozebírá úskalí společenských
a etických problémů se zřetelem k biblickým
hodnotám. V závěru každé lekce je připraven
také biblický příběh na dané téma. Děti se
v případě zájmu mohou následně přihlásit
do klubu Smajlík.
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K tříleté podpoře: Antiochia – Projekt, který zaujal svou
bezprostředností a otevřeností. Prázdninový turnusový pobyt katolické
mládeže na farách malých moravských vesnic, kde se mladí učí tvořit
společenství a společně se svými aktivitami snaží oživit místní farnost
a sžít se s dědinou. Program pro jednotlivé turnusy zajišťují bohoslovci
olomouckého semináře, zatímco program pro ves tvoří účastníci na
místě dle svých možností a podnětů místních. Jedná se nejčastěji
o dětské a kulturní programy, případně výpomoc při drobnějších
pracích.
Příspěvek, který tento projekt získal na dobu tří let byl v letošním
roce využit na provozní náklady fary a snížení účastnického poplatku.

Nadace Racek http://nadace.racek.org
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6. Nadační projekty roku 2005
6.1. Antiochia – již zmíněný projekt, který zvítězil v grantovém
řízení „Evangelium dětem“ v kategorii dlouhodobých projektů. Po dobu
tří let bude podporován částkou 30.000,-Kč v každém z roků 2005, 2006,
2007. V roce 2005 Antiochia probíhala v obcích Hruška a Jezernice.
6.2. Diakonie Betlém – Středisko Betlém v Kloboukách u Brna
– vyhlíží možnost započetí stavby domu Arkénie, který se stane
domovem pro odrostlé mentálně postižené děti. Příspěvek Nadace
Racek v roce 2005 činil 2.173,-Kč.

6.3. Moravskoslezský seniorát ČCE požádal o příspěvek
k zakoupení dataprojektoru, který bude využíván především
Seniorátním odborem mládeže. Vzhledem k jeho frekventovanému
využití na seniorátních akcích, častým výpůjčkám a tomu, že dnes je
v počítačích „vše“, jistě poslouží nejen mládeži. Nadace Racek na něj
přispěla částkou 15.000,-Kč.
6.4. Etické dílny jsou jedním z projektů organizace Tim2,2,
zaměřené na dětskou misii. Lektorka Eliška Krmelová rozebírá s žáky
7.-9.ročníků ostravských škol témata občanské a rodinné výchovy se
zřetelem k biblickému pojetí tématu.
Projekt se stal vítězem I.kategorie grantu Nadace Racek „Evangelium dětem“, a získal jednorázově 30.000,-Kč, jako příspěvek na cestovné
lektorky a zpětný projektor.

10
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6.5. Gospel Train organizovaný Alenkou Dobrovolnou se v roce
2005 konal počtvrté. Soustředění příznivců gospelů s vyvrcholením
v závěrečném koncertu v pražském kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích se
stal tradičním projektem Nadace Racek. V roce 2005 získal 5.000,-Kč.

6.6. Činnost Křesťanské misijní společnosti - Praha jsme v roce
2005 podpořili částkou 50.000,-Kč.
6.7. Listopadání - ostravský festiválek začínajících křesťanských
hudebníků – další stálice naší podpory získal ke svému zdárnému
průběhu 6.000,-Kč poté, co zažádal prostřednictvím ČCE Ostrava.
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6.8. Maják o.p.s. tvoří vlastně prodlouženou ruku mládeže sboru
JB v Liberci. Čtyři mladí nadšenci realizují preventivní programy pro
mládež na základních a středních školách a následné akce. (Zábavná
forma programů o hrozbách v podobě nemoci AIDS, drogové závislosti
a jiných, sociálně patologických jevech, bez moralizování informuje,
nutí k zamyšlení a snaží se posilovat odolnost mladých vůči těmto
vlivům a vést k odpovědnému způsobu života.) Festival pro mladé
(cca 1000 účastníků) J-fest 2005 se konal v Liberci pod heslem Free
life je víc než free styl. Na jeho realizaci přispěla Nadace Racek částkou
60.000,- Kč.

6.9. Misijní práci mezi dětmi sboru JB ve Frýdlantě Nadace
Racek podpořila částkou 50.000,-Kč.
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6.10. Rybičky – dětský pořad vysílaný přes kabelovou televizi
v Bystřici nad Olší, který připravuje Křesťanské video studio Projekt
Izrael v rámci KS-SCh Český Těšín, započal své vysílání letos v dubnu.
Tomuto 30-timinutovému pořadu, plnému křesťanských písniček,
biblických příběhů a loutkových představení, přispěla Nadace Racek
k potřebnému technickému vybavení. Částkou 50.000,-Kč pokryla část
nákladů na mixážní pult.

6.11. Setkání mládeže s papežem Benediktem XVI. v Kolíně
nad Rýnem - na žádost o příspěvek Asociace křesťanských sdružení
mládeže reagovala Nadace Racek částkou 20.000,-Kč.
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6.12. Sion – Nová generace o.s. patří pod aktivity sboru JB v Hradci
Králové. Je to široké spektrum aktivit, kterými se Sion snaží ve svém
sboru i ve městě podněcovat pozitivní hodnoty formou preventivních
programů, volnočasových aktivit, víkendových pobytů, sportovních i
diskusních programů a osobního poradenství. Nadace Racek podpořila
částkou 50.000,-Kč projekt Nová generace, který zahrnuje celoroční
klubovou práci s dětmi na čtyřech školách a dětské akce.

6.13. Světem Bible – pilotní pořad radia TWR, který přece jen za
dobu patnácti let svého vysílání značně zaostává za současným jazykem
i technikou. Protože myšlenky v něm obsažené – jedná se o vykládání
Bible verš po verši – mají nadčasový charakter, rozhodlo se TWR pořad
renovovat. Rozpočet na díly nově natočené v roce 2005 činí 15.120,- Kč.
6.14. Všichni jsme lidi 2005 - veřejné shromáždění proti antisemitismu pořádané Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím
Jeruzalém (ICEJ) po záštitou primátora hlavního města Prahy. Nadace
Racek tomuto projektu přispěla částkou 15.000,-Kč.
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7. Graf nadačních příspěvků v roce 2005
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8. Dary přijaté v roce 2005
V roce 2005 nadace přijala dary od právnických a fyzických osob
v celkové výši 1.537.168,- Kč.
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9. Ekonomika v tabulkách
Výkaz zisku a ztráty
Spotřebované náklady

92 316 Kč

Služby

629 803 Kč

Osobní náklady

401 879 Kč

Ostatní náklady

10 296 Kč

Odpisy, prodaný majetek

1 516 600 Kč

Náklady celkem

2 650 894 Kč

Ostatní výnosy

1 119 254 Kč

Tržby z prodeje majetku

1 560 969 Kč

Výnosy celkem

2 680 223 Kč

Výsledek hospodaření po zdanění

29 329 Kč

Rozvaha
Krátkodobý majetek

1 651 167 Kč

Aktiva celkem

1 651 167 Kč

Vlastní zdroje

1 551 466 Kč

Cizí zdroje
Pasiva celkem

99 701 Kč
1 651 167 Kč

Nakládání s dary - rok 2005
Přijaté dary na zvýšení nadačního jmění
Přijaté dary na nadační příspěvky a provoz nadace

1 530 304 Kč

Přijaté dary celkem

1 537 168 Kč

Poskytnuté nadační příspěvky

16

6 864 Kč

457 912 Kč

Dary na pokrytí provozu nadace

1 117 880 Kč

Vydané dary celkem

1 575 792 Kč
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10. Komentář k ekonomickým údajům
V roce 2005 vytvořila nadace výsledek hospodaření ve výši
29 329 Kč, který bude v roce 2006 použit pro krytí nákladů související
s hlavní činností nadace.
Nadace měla v roce 2005 jednoho stálého zaměstnance (asistentka
nadace), po dobu sedmi měsíců zaměstnávala také programátora.
Nadace v průběhu účetního období roku 2005 měla také tři
zaměstnance na základě uzavřených dohod o provedení práce, jednalo
se o účetní nadace a také o dva grantové komisaře.

11. Auditorská zpráva
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12. Programy partnerství
V roce 2003 jsme započali rozvíjet 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
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 přispěvatelské oblasti jsme v začátku roku 2005 reagovali na
množství projektů zaměřených na práci s dětmi a s mládeží a uskutečnili
jsme grant „EVANGELIUM DĚTEM“, o kterém jste se ve výroční zprávě
již dočetli. Dále mezi 14 projekty Nadace Racek 2005 najdeme několik
masových akcí. Tradičně podporujeme v činnosti organizace KMS a TWR.
Program technologické podpory zaznamenal v roce 2005 také
několik změn. Kromě možnosti snadnějšího způsobu zasílání ﬁnančních
darů s pomocí internetového portálu Daruj on-line, je tu také další
způsob vzájemné komunikace veřejnosti s partnerskými organizacemi
skrze Diskusní fórum. To je rozvíjející se novinkou posledních dní
roku 2005. Diskusní fórum nahradilo prostor, kde jsme ukládali historii
informací o podporovaných projektech. Organizace tu mají možnost
přispívat svými novinkami přímo a návštěvníci fóra tu mohou zároveň
o těchto novinkách diskutovat. Těšíme se, že tak vzniká možnost
oživit zatím stále „kamennou tvář“ našeho webu. Do budoucna bude
mít každá partnerská organizace možnost vlastního administrování
portálu Daruj on-line a novinkou bude nový multimediální server,
který hostujícím organizacím umožní vysílat audio a video pořady,
nebo třeba i vybudovat vlastní internetové rádio či televizi.
Na další projekt partnerství - Program modlitební podpory
se zaměříme v roce následujícím. Veden bude skrze neveřejnou
internetovou konferenci, která bude pro křesťanské neziskové
organizace, církve i jednotlivce příležitostí ke sdílení a vzájemné
modlitební podpoře.
Pro ty, kteří nemají k dispozici internet a nemohou tak sledovat
web nadace, jsme v roce 2005 vydali dvě čísla Hlasu Racka s ucelenými
zprávami o novinkách v projektech, hospodaření, změnách a možnostech, které nabízíme.
Rokem 2005 završila Nadace Racek pět let svého působení
a těší nás, že za tu dobu podpořila 56 projektů, celkovou částkou
4.650.575,99 Kč. Také nadační jmění, které se za tu dobu ztrojnásobilo,
nám dává do budoucna lepší možnosti přispívání a investování.
Děkujeme. V Olomouci 27. dubna 2006
Ing. Milan Barot
Ing. Mgr. Daniela Pazderová
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