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1.  Úvodní slovo

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

V prvních kapitolách výroční zprávy naleznete základ-
ní informace o nadaci, jejích statutárních orgánech a spolu-
pracovnících. V dalších kapitolách Vám představíme třináct 
projektů podpořených v roce 2007 a grafické znázornění 
všech nadačních příspěvků. Ekonomické údaje v tabulce, 
v grafu i v komentáři naleznete v 5. až 7. kapitole. 

Ceníme si kroku, ke kterému se v roce 2006 rozhodla 
firma Kvapil-Elektro a.s. Tato firma dlouhodobě podporova-
la různé misijní i sociální projekty křesťanů u nás v republi-
ce i v zahraničí. Po úvahách o založení vlastní nadace a jed-
náních s předsedou představenstva Nadace Racek o zámě-
ru, stylu práce a způsobu hospodaření Nadace Racek, se 
představitelé firmy rozhodli dál podporovat své projekty 
prostřednictvím Nadace Racek. V roce 2007 přispěla tato 
firma na projekty a na navýšení nadačního jmění částkou 
700 000 Kč. 

Zpráva auditora a poděkování všem dárcům je také 
důležitou součástí naši výroční zprávy. 

Přejeme vám, milí přátelé, abyste při čtení výroční 
zprávy naší nadace okusili stejnou radost, jakou zakoušíme 
my při práci na tomto lidském a zároveň i Božím díle, jakým 
je - jak věříme Nadace Racek.
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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
   Revizor

Spolupracovníci nadace jsou kmenoví zaměstnanci nadace 
a externisté:

Jediným kmenovým zaměstnancem nadace v roce 2007 byla 
asistentka Daniela Pazderová. Dále nadace spolupracuje 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 2007 
Nadace Racek od roku 2000 podpořila již 78 evangelizačních 

projektů a rozdělila více než 5 500 000 Kč. V loňském roce to bylo 
13 projektů v celkové výši 444 250 Kč.

4.1. Projekt Voda pro Kamsamba je dlouhodobou snahou 
Občanského sdružení Misijní banka ubožáků v oblasti nazývané Mbozi 
West. Sdružení se snaží vytvořit dostatečnou rezervu v získávání pitné vody 
pro cca 12 000 domorodců žijících v pěti vesnicích: Kamsamba, Mkonko, 
Itumbula, Mpapa, Masanyinta.

Podíl domorodců na této činnosti je základním požadavkem. Nadace 
přispěla na tento projekt částkou 30 000 Kč.

    
4.2. Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce je zdravotnické 

zařízení, které pomáhá těžce a nevyléčitelně nemocným lidem prožít 
důstojným způsobem a pokud možno i v rodinném kruhu poslední 
období života. Je jedním z projektů Arcidiecézní charity Olomouc 
a nadace jej podpořila částkou 10 000 Kč.

4.3. Sdružení ochrana nenarozeného života (SONŽ) bylo 
založeno v roce 1990. Jedná se o občanské sdružení, jehož cílem je 
probouzet vědomí úcty k nenarozenému životu a pomáhat matkám a 
rodinám v obtížných životních situacích souvisejících s neplánovaným 
těhotenstvím. Zároveň rozvíjí osvětovou činnost, připravující mladou 
generaci k odpovědnému přístupu ke vzniku nového života. Z tohoto 
důvodu sdružení v České republice zřídilo síť čtrnácti poraden pro ženy 

a dívky v tísni. Poradnu v Olomouci podpořila Nadace Racek příspěvkem 
10 000 Kč.

4.4. Komunita mnichů v Novém Dvoře se snaží vést život 
modlitby, práce a formace v tichu a odloučení svého kláštera. Dům 
pro hosty, který bude zanedlouho přirozenou součástí klášterního 
komplexu, bude místem pro všechny, kdo si přejí vést po několik dnů 
mnišský život, účastnit se modliteb a popřípadě pracovat s bratry. 
Nadace Racek podpořila komunitu příspěvkem 50 000 Kč.

  

4.5. Mezinárodní křesťanská solidarita (CSI - Christian 
solidarity international) je křesťanskou organizací lidských práv, která 
pomáhá utlačovaným pro náboženské přesvědčení, dětem v nouzi 
a obětem katastrof. Tyto tři body činnosti CSI se vzájemně prolínají 
a doplňují. Na projekt Podpora vzdělávání dětí nasalesiánských 
školách v Indickém státě Manipur CSI získala od Nadace Racek 
příspěvek 40 000 Kč.
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4.6. Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů vzniklo po 
amnestií v lednu 1990, kdy bylo třeba pomoci přetíženým kurátorům 
a sociálním pracovníkům zvládnout problémy s velkým množstvím 
osob, které se octly ve stejnou dobu bez střechy nad hlavou, bez 
prostředků a bez vyhlídky na pravidelný výdělek. Středisko dnes slouží 
široké veřejnosti a funguje s minimálními náklady díky tomu, že se snaží 
vracet do oběhu věci, které v mnoha domácnostech ležely nevyužité. 
Především oblečení a obuv, ale i základní potřeby pro vybavení 
domácnosti apod. Na podporu své činnosti Středisko SOS získalo 
10 000 Kč od Nadace Racek. 

4.7. Občanské sdružení Rodina svaté Zdislavy poskytuje 
komplexní pomoc opuštěným dětem a výstavbu rodinných domků pro 
pěstounské rodiny, které tyto děti přijmou. Od Nadace Racek získalo 
příspěvek 20 000 Kč na projekt Nový domov s mámou a tátou.

  

4.8. Salesiánská kongregace od počátku chápe své poslání jako 
pokračování v díle Dona Bosca. Don Bosco vnímal problémy doby, 
ve které žil, zejména problémy chudých chlapců. S nasazením celého 
svého života se snažil poskytnout jim účinnou pomoc: bezdomovcům 
dát domov, nezaměstnaným najít práci, nevzdělaným poskytnout 
kvalifikaci, všechny vést k zakotvení v Bohu. Toto poslání nese salesiánská 
rodina i dnes. Jedním z projektů Salesiánské provincie v Praze je Pouť 
mládeže k zakladateli – otci a učiteli - sv. Janu Boscovi do Turína na 
kterou Nadace Racek přispěla částkou 50 000 Kč. 

4.9. Salesiánská provincie je také zřizovatelem křesťanského 
zábavného měsíčníku pro děvčata a chlapce ve věku od 8 do 12 let. 
Časopis vychází od roku 1992 pod názvem Nezbeda. Nadace podpořila 
vydávání Nezbedy příspěvkem 20 000 Kč.

4.10 Junák - svaz skautů a skautek ČR středisko Jana Boska 
Olomouc přijalo dar 80 000 Kč na projekt Severní hvězda. Je to domek, 
který středisko zakoupilo v roce 2002, a který lze využít k ubytování na 
výpravách, lesních kurzech či jiných výchovných, vzdělávacích nebo 
zážitkových akcích.

4.11. Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je nestátní nezisková 
organizace, která vznikla v roce 1994 na popud samotných vozíčkářů. 
Organizace působí především v Olomouckém regionu, částečně také 
v přilehlých okresech. Posláním organizace je napomáhat všestranné 
integraci těžce tělesně postižených občanů a vytvářet podmínky 
pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka 
s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti. Nadace Racek 
podpořila Spolek Trend vozíčkářů Olomouc příspěvkem 10 000 Kč na 
projekt Odstraňování bariér v mezilidských vztazích.

4.12. Antiochia – aneb misionářem ve vlastní zemi. Tento 
projekt získal první místo v grantovém řízení nadace v roce 2005 na 
téma „Evangelium dětem“ v kategorii dlouhodobých projektů. Letos byl 
naposledy podpořen částkou 30 000 Kč. Projekt pořádají olomoučtí 
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bohoslovci římskokatolické církve. Letos se Antiochie konala na 
dvou místech. V Libouchci – malém městečku v severních Čechách, 
a v Kyselovicích na Moravě.

   

4.13 Posledním podpořeným projektem firmy Kvapil s.r.o. jsou  
Rodiny v obtížné životní situaci. Nadace pomohla dvěma rodinám 
celkem částkou 84 250 Kč.

  

5. Graf nadačních příspěvků v roce 2007
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6. Dary přijaté v roce 2007
V roce 2007 nadace přijala dary od právnických a fyzických osob 

v celkové výši 853 625,15  Kč. Darem 700 000 Kč přispěla firma Kvapil-
elektro (www.kvapil-elektro.cz). Pan JUDr. Martin Růžička na rozvoj 
Nadace přispěl darem 100 000 Kč.

Všem dárcům – včetně těch, kteří si nepřáli zveřejnění -  
ze srdce děkujeme.

7. Hospodářské výsledky 
V roce 2007 nadace přijala dary od právnických a fyzických osob 

v celkové výši 853 625,15 Kč a rozdělila příspěvky v celkové hodnotě 
523 382,15 Kč. Celkové výnosy nadace v roce 2007 činily 84 692 Kč, 
celkové výdaje 362 937 Kč, nadace tedy vytvořila ztrátu v hospodaření 
ve výši 278 245 Kč tis. Kč, která byla financována z přijaté bezúročné 
půjčky od zřizovatele nadace. 

Celkové náklady nadace v roce 2007 činily 9,1 % z nadačního 
jmění. Procentuální podmínka tohoto podílu upraveného ve 
statutu je splněna.

K 31.12.2007 má nadační jmění zapsané v Nadačním rejstříku 
hodnotu 3 986 510 Kč. V aktivech je reprezentováno nemovitostí 
oceněnou znalcem ve stejné výši.

8. Zpráva auditora
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9. Finanční výkazy
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10. Závěr
Milí přátelé, v roce 2007 se nám společně opět podařilo udělat 

pěkný kus práce. Podpořili jsme 13 projektů v celkové výši 444 250 Kč, 
což je o 100 000 Kč více než v roce 2006.

Vyhlásili veřejnou sbírku na navýšení nadačního jmění.
Nasadili jsme nové výkonnější technologie v oblasti IT a  renovovali 

jsme  webové stránky. 

Nepodařilo se nám však získat finance na vyhlášení grantového 
řízení v roce 2007 a na provozní náklady v příštím roce. Proto v roce 
2008 jsme nuceni omezit naši rozsáhlou činnost, v práci však budeme 
pokračovat a věříme, že neztratíme vaši milou přízeň.

Děkujeme vám všem, našim přátelům, spolupracovníků, dárcům a 
příznivcům, kteří šíříte dobré jméno Nadace Racek a svědčíte o tom že 
Bůh i prostřednictvím Nadace Racek naplňuje své slovo: „Hledejte nejprve 
Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.“ 
(Matouš 6,33)

Další záměry, které má s námi náš Pán se projeví v průběhu roku 
2008, budeme se jim snažit naslouchat, porozumět a realizovat je.

V Olomouci 25. října 2008   Ing. Milan Barot
        Ing. Mgr. Daniela Pazderová
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Nadace Racek, Na šibeniku 42, 779 00 Olomouc
tel.: +420 602 408 089

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

IČ: 25 85 46 40
veřejná sbírka pro dary do nadačního jmění č.ú.: 212965007/0300


