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Úplný text výroční zprávy včetně účetní závěrky
a přílohy k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2012
je uložen v sídle nadace a na Krajském soudu v Ústí
n. L., pobočka Liberec.

3

Vážení přátelé Racka,

Nadace RACEK

opět se sešel rok s rokem a my v nadaci bilancujeme
to, jaký vlastně byl ten uplynulý. Mám za to, že se letos
můžeme ohlížet s vděčností, radostí a nadějí do budoucna.
Nadace Racek v roce 2012 pokračovala v poskytování
nadačních příspěvků formou grantových kol, přičemž
rozdala více peněz než v letech předcházejících a naším cílem je v tomto trendu pokračovat. Mimo klasické
grantové kolo nadace vyhlásila i Program PARTNERSTVÍ, ve kterém v následujících dvou letech zdvojnásobí získané prostředky pro vybraný projekt. Dále se
nám podařilo v rámci vlastního projektu „Krmte racky“
oslovit řadu drobných dárců, kteří se stali pravidelnými
přispěvateli a významnou měrou se spolupodílejí na naplňování racčích cílů. A v tom nám můžete pomoci i vy.
Výsledky uplynulého roku jsou jak pro mě osobně, tak
pro ostatní členy správní a dozorčí rady, a další dobrovolné spolupracovníky výzvou i povzbuzením pro další
období.

POSLÁNÍ NADACE

Vize nadace

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

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.

Nadační činnost
je zaměřena především na:
podporu šíření křesťanství v České republice
skrze vysílání hromadných sdělovacích
prostředků včetně internetu

Petr Krásný
předseda správní rady

podporu osob (právnických i jednotlivců),
které se zabývají misií obzvláště mezi
mládeží
individuální podporování studentů
v průběhu studia

* Výroční zpráva

podporu sociální, zdravotní a charitativní
práce jednotlivců i organizací
vlastní podpůrné projekty
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Nadace RACEK

* Správní rada
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
Drobné dárcovství
Na přelomu roku jsme rozjeli kampaň Staňte se
drobnými dárci, což přineslo nárůst jednotlivců, kteří začali nadaci pravidelně podporovat.
Přidala se k tomu i podzimní akce Krmte racky,
děkujeme, díky níž počet drobných dárců
a sponzorů narostl na 50, za což jsme velmi
vděčni.

Hlas RACKA
Nadace RACEK

* Výroční zpráva

Na jaře jsme opět začali vydávat nadační zpravodaj Hlas RACKA. Nadace ho vydávala jako
občasník v období 2004–2009. Dvě čísla, která
vyšla v roce 2012 v novém kabátě, přinesla
konkrétní informace o dění v nadaci. V některých stálých rubrikách nahlédnou čtenáři do
nadační kuchyně, co právě vaříme, postupně se
budou seznamovat s jednotlivými pracovníky,
pomocníky a dozvědí se více o podpořených
projektech. Každý, kdo by chtěl tento elektronický zpravodaj odebírat, může se zaregistrovat
na webových stránkách nadace.

6

Program PARTNERSTVÍ
Program je vlastním projektem nadace,
který byl zahájen v roce 2012. Správní rada
vybírá ve výběrovém řízení stabilní a osvědčené křesťanské organizace, jejichž činnost
by ráda podpořila dlouhodoběji a více, než
je možné uskutečnit v rámci běžného rozdělování jednorázových nadačních příspěvků.
S vybranými organizacemi navazuje nadace
dvouletou spolupráci. Dary, které organizace
získá pro svoji činnost, nadace znásobí
a tím ji podporuje. Vzájemná spolupráce
probíhá i v dalších oblastech jako je propagace, poradenství nebo fundraising.
Program je určený pro křesťanské organizace zaměřené na práci s dětmi a mládeží
nebo sociální a charitativní činnost. Do
programu se mohou přihlásit s ohledem na
aktuální vyhlášení dalšího ročníku.
Pro roky 2012–2014 byla do Programu
PARTNERSTVÍ vybrána organizace
Maják o.p.s.

Administrativní výpomoc
Na měsíce červen a červenec jsme přijali
Mgr. Andreu Madudovou na výpomoc v administrativní práci na DPP.
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RACEK „na cestách“

PODPOŘENÉ ORGANIZACE

S RACKEM jsme se zviditelnili na akcích
pořádaných podpořenými organizacemi např.
Centrum pro všechny generace o. s. v Dobrušce na akci Rodinné centrum Sedmikráska
v akci, nebo Amos o. s. v Liberci na akcích
Koláčová párty a Festival nápadů.

V roce 2012 jsme na jednotlivé projekty rozdělili
celkovou částku 89.200 Kč. Podpora šla napříč
celou republikou.

Racek se rozletěl i na facebook
a věří, že i zde najde své příznivce.

Rodinné centrum Žirafa, které provozuje v Liberci 4 mateřská centra, vyrazilo s maminkami, tatínky a dětmi na 4 čtyřdenní výjezdy, kde si všichni
užili nejen spousty sněhu. Pobyty stmelovaly celé
rodiny a večerní diskuze a povídání o výchově
vedly také k hlubokým rozhovorům
o víře a životě s Bohem.

Nadace RACEK

Tea Bouda – dětský klub v Turnově se pravidelně
schází 2x týdně a je otevřen všem dětem z města.
„Při různých aktivitách si děti mezi sebou vytvářely přátelské vztahy a bylo vidět, že na klub chodí
rády. V mnoha rozhovorech či situacích jsme je
mohli povzbuzovat a ukazovat na Krista.“

* Výroční zpráva

Rodinné centrum Loďka v Hejnicích – „Organizujeme společná setkání dětí různých věkových skupin a jejich rodičů. Společně se podílíme na tom,
co baví je i nás, a současně přinášíme do jejich
života přirozenou cestou křesťanské hodnoty.“
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Centrum podpory cizinců, kde se schází
Klub pro maminky s dětmi v Prostějově,
zaštiťuje Žebřík o. s. Klub je otevřen pro
ženy cizinky s dětmi, které přišly do Čech
za prací. Pomáhá jim v jejich sociálním vyloučení a to nejen kvůli národnosti. Maminky využívají nejen prostor na klubu, kde se
potkávají s druhými a s dětmi se věnují různým kreativním činnostem. Centrum nabízí
také poradenskou činnost a jazykové kurzy
a ve spolupráci s církví přináší maminkám i
křesťanské hodnoty.

Nadace RACEK

* Výroční zpráva

Centrum dobrého času Bétel v Chrastavě
podporuje práci s dětmi všech věkových
skupin z celého města. Děti a mládež zde
mohou téměř denně smysluplně trávit svůj
volný čas, věnovat se hrám, besedám, soutěžím, koncertům, výletům nejen do přírody
ale i na vodu. „S dětmi pracujeme rádi,
vede nás k tomu Boží láska. Jsme otevření
pro osobní vztah s každým jednotlivcem,
pomáháme mu v hledání, orientaci a nacházení správné cesty pro jeho život.“
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Mateřské centrum Studánka v Nové Pace
zaštiťuje Fontána o. s. „Grant jsme využili
na zkulturnění místnosti, kde se mateřské
centrum pravidelně schází. Po počátečním
váhání se zájem o aktivity centra zvýšil.
Mohli jsme navázat kontakty s dalšími
maminkami a také hlubší vztah s jednou rodinou s postiženou holčičkou. Její zdravotní
stav se pozvolna zklidnil a celá rodina mohla
zažít Boží dotek ve svém životě a stala se
součástí církve.“
Rodinné centrum Sedmikráska v Dobrušce, které pořádá Centrum pro všechny
generace o. s., je otevřeno všem maminkám s dětmi každý den v týdnu. „Kromě
běžných aktivit centra nabízíme maminkám
poradenskou činnost v interních rodinných
či výchovných otázkách. Otevřená komunikace s rodiči vedla mnohdy k hlubokým
rozhovorům o obtížných situacích v jednotlivých rodinách. Mohli jsme na to reagovat
radou, pomocí i modlitbou. Jsme Bohu
vděčni za vyřešení mnohých potíží a konfliktů. Pro některé maminky byla setkání
v centru zcela zásadní. Mohly se setkat
s Bohem a jejich život to změnilo. Jsme za
to velmi vděčni.“
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

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

0

6.943

6.934
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Vlastní zdroje

Cizí zdroje

7.210

9

Vlastní zdroje

Cizí zdroje

Dozorčí rada
Ing. Tereza Křivková – ekonomka, Jednota bratrská
Richard Kraus – public relations, Sbor JB Praha
Jana Hučíková BBA. – daňová poradkyně.

Dlouhodobý
majetek

Krátkodobý
majetek

Naši spolupracovníci
Jana Bártová a Alena Müllerová – externí účetní
Bc. Zdena Horáčková – grafika, facebook
Petr Michal – web; Mgr. Michal Balcar – právní
poradce a další dobrovolníci.

0

Nadace RACEK

Dlouhodobý
majetek

Dále spolupracujeme s firmou Father & Sons
Assets s.r.o., která nám poskytuje finanční
poradenství a firmou Father & Sons Vision s.r.o.,
která zpracovává naši grafiku.

7.219
Krátkodobý
majetek

* Výroční zpráva

Aktiva

Pasiva
12

Nadace RACEK

* Dozorčí rada

Stav k 31. 12. 2012 v tisících Kč

Stav k 1. 1. 2012 v tisících Kč

13

Pasiva
6.943

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Rozvaha k 1. lednu 2012

Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta min.let

220

Výsledek
hospodaření

Aktiva
6.943

Pasiva celkem
k 1. 1. v tisících Kč

462
Fondy

Pasiva celkem
k 31. 12. v tisících Kč

956

283

Výsledek
hospodaření

Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta min.let

Aktiva
7.219

Pasiva celkem
k 31. 12. v tisících Kč

471
Fondy

Nadace RACEK

6.832

5.500

* Výroční zpráva

2

Dodavatelé

109

Dohadné
účty aktivní

Bankovní účty

Vlastní jmění

Pokladna

9

7.078

5.500

Bankovní účty

Vlastní jmění
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Rozvaha k 31. prosinci 2012

Pasiva celkem
k 1. 1. v tisících Kč

752

Pasiva
7.219

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

0

{

Dlouhodobý majetek
hmotný a nehmotný
Daň z příjmů
Dohadné účty

3

9

Daň
z příjmů

Pokladna

138

Dohadné
účty aktivní

0

{

Dlouhodobý majetek
hmotný a nehmotný
Dodavatelé
Dohadné účty
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Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty

TŘISTA ČTYŘICET ŠEST

ŠEDESÁT TŘI

Výnosy celkem
k 31. 12. v tisících Kč

Náklady celkem
k 31. 12. v tisících Kč

0

0

35

Tržby z
prodeje
služeb

Nadace RACEK

* Výroční zpráva

Úroky

16

TŘISTA ČTYŘICET ŠEST
minus ŠEDESÁT TŘI

283

Výsledek hospodaření
k 31. 12. v tisících Kč

9

Daň
z příjmů

34
311

{

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy DNHM
Poskytnuté členské příspěvky

Náklady
na ostatní
služby

20

Osobní
náklady
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.
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Nadace RACEK

m

48.610
49.616

Dary od drobných dárců
Dary od sponzorů a organizací

* Výroční zpráva
Majetek nadace

Nadační jmění nadace činí 5.500.000 Kč. Prostředky jsou uloženy u bank a finančních
ústavů. Ostatní majetek nadace k 31. 12. 2012 činil 1. 580.987,78 Kč.

18
re
c

Te Tur o.s
a B no .
o
br
kč
atr 8 uda v
ní
pr
5
sk
os
é v 00
to
ry
He
pr
Ce
jn
od
nt
ět He icíc
ru
sk
h
m
é k jnic
e
do
l
u
br 19 0 by
éh 00
Klu
oč
by
a
Ma
pr
o d C su B
teř
ět hra ét
sk
ia
e
éc
m stav l
en
l
a
tru
14 ádež
m
00
S
Ce
tu
Fo 0
dá
nt
nt
nk
ru
án
ap
m
N
r
pr
o r ov a o
ov
oz á P .s.
vo ak
še
jd a
ch
ny 7 20 ětí
ge 0
RC
ne
Se
ra
dm
ikr Do ce o
ás br .s
ka uš .
v ka
15 akc
00 i
0

Sb
or
Je
Mu
dn
ltif
ot
un
y

t

89.200

No 8 5 ství
vá 00
na
dě
je

98.226

dě

Žif
ara
L
ky ibe o.s.

Nadační příspěvky

Stř
íp

-C
en K l
tru ub
m pr
Že
po o m
bř
dp a
or min Ol ík, o
y c k om . s
izi y s
Pr
ev
nc dě ouc .
en
ů;
8 5 tmi
cí
pr
00
ot
ik
rim
EL
ina
IM
Ro
litě
o
din
O
m pa .s.
né
lád va
ce
nt 8 5 eže
ru 00

Dary celkem k 31. 12. v Kč

Dary nadaci

Příspěvky celkem k 31. 12. v Kč

Oblast sociální, zdravotní a charitativní práce
Oblast práce s dětmi a mládeží
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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 Mladé Boleslavi
Sbor Jednoty bratrské v Semilech
F-nadace (Praha)

Dárci nefinančních prostředků
Jednota bratrská
PETE computers
Nadace RACEK

Drobní dárci
(nad 2.500 Kč)

* Výroční zpráva

manželé Herudkovi (Cvikov), Jan Horálek (Praha),
Petr Krásný (Liberec), manželé Krausovi (Praha),
Jan Křivka (Liberec), Luboš Vít (Liberec).
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Drobní dárci
(do 2.500 Kč)

Antonín Balík (Mladá Boleslav), Miroslav Boš
(Česká Lípa), manželé Bukovští (Nové Město
pod Smrkem), Petr Esner (Mladá Boleslav),
David Fajfer (Liberec), Lydie Halamová (Liberec), Iva Házová (Česká Skalice), Petra Horáčková (Liberec), Zdena Horáčková (Liberec),
Michal Horyna (Mladá Boleslav), Jiří Jadlovský
(Jirkov), Leoš Junek (Praha), Ráchel Klasová
(Benešov), manželé Kubišovi (Ostrava), Tomáš
Kučera (Praha), Andrea Madudová (Púchov),
Daniel Marek (Turnov), Šimon Marek (Choceň),
Miroslava a Zdeněk Markovi (Choceň), Tomáš
Marván (Ivančice), Pavla a Jan Molnárovi (Liberec), Dagmar a Jan Morávkovi (Liberec), Andrea
Najmanová (Nová Paka), David Nitra (Nové
Město pod Smrkem), Karel Novák (Mladá Boleslav), Jan a Petra Pelantovi (Liberec), Jan Pleva
(Mladá Boleslav), manželé Rečných (Liberec),
Evald a Rut Ruckých (Liberec), Nicole Řezáčová (Liberec), Jan Selnekovič (Nové Město pod
Smrkem), Anna Šáchová (Benešov), Magdaléna
Šipková, Tomáš Vágner (Liberec), Ctibor Veselý
(Chrastava).
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Nadace RACEK

* Výroční zpráva

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

