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Charakteristika Občanského sdružení D.R.A.K. 
 
Kdo jsme? 
 
Občanské sdružení D.R.A.K. bylo založeno v roce 2003 lidmi, kteří se ocitli ve svízelné 
životní situaci. Narodilo se jim dítě s tělesným postižením nebo byli nuceni sami zvládat 
důsledky svého zdravotního handicapu. Některé z nich zvládání této situace obohatilo                         
o zkušenosti či impulsy a podnítilo je k rozhodnutí pomáhat jiným, kteří řeší podobné 
nesnáze. 
 
Základními hodnotami, na kterých je postavena činnost sdružení jsou Domov, Rodina, 
Aktivita, Komunikace (D.R.A.K.), respekt k jedinečnosti každého člověka a svoboda                            
ve výběru  řešení individuálních problémů. 
 
Co děláme? 
 
Činnost sdružení je zaměřena na dvě skupiny občanů: 
1) děti, mládež a dospělí s tělesným postižením, 
2) pečující maminky, tatínkové, rodiny 
  
Snažíme se o to, abychom oběma skupinám nabídli ucelenou podporu zahrnující poradenství, 
vzdělávání, aktivizační programy, zaměstnávání obou skupin, psychorehabilitační setkání                     
a volnočasové aktivity. 
 
Pro lidi s postižením nabízíme poradenství, pomoc při osamostatňování se a osvojování 
sebeobsluhy, podporu při rozvoji prosociálních kompetencí, vzdělávací kurzy a pomoc                       
při rozvoji profesní orientace.  
 
V případě pečujících reagujeme na skutečnost, že bývají psychicky i fyzicky přetěžováni, trpí 
nuceným stereotypem života, nedostatkem času k běžným životním záležitostem i potřebné 
relaxaci a ztrátou podnětných sociálních kontaktů. Proto jim nabízíme zejména tyto aktivity: 
klub maminek (propojení rukodělných aktivit s výměnou zkušeností a neformálním 
posezením), informační a specializované poradenství, vzdělávací kurzy, psychorehabilitační 
pobyty s dětmi a volnočasové aktivity pro celou rodinu. 
 
Angažujeme se rovněž v osvětově-informačních kampaních i při prosazování oprávněných 
zájmů lidí s tělesným postižením a úzce spolupracujeme s orgány státní správy, 
zdravotnickými zařízeními, školami a neziskovými organizacemi podobného zaměření. 
Spolupracujeme také s partnery v zahraničí SRN při harmonizaci norem a přístupů k podpoře 
lidí s handicapem lidí v zemích EU. 
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Organizační struktura 
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Hlavní aktivity o.s. D.R.A.K. 2012 

 
1. Sociální služby  

 
V Občanském sdružení D.R.A.K. poskytujeme 4 registrované sociální služby:  
 
1) Sociálně-aktivizační služby (SAS) pro rodiny s dětmi  
 

 
 
D.R.A.K., o.s. získalo na poskytování SAS pro rodiny s dětmi finanční prostředky v celkové 
výši 5.102.162 Kč z Individuálního projektu „IP1 – Služby sociální prevence Libereckého 
kraje“. Projekt  je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost (85%) a státního rozpočtu ČR (15%).  

Díky projektu bylo zajištěno financování služby od 1. 10. 2009 do 30. 11. 2012 na celém 
území Libereckého kraje.  

dotace z projektu IP z KÚLK na SAS rodiny s dětmi čerpána ve výši 1.706.803,- Kč (leden – 
listopad 2012) 
dotace MPSV na SAS rodiny s dětmi pro Liberecký kraj byla ve výši 195.000,- Kč (prosinec 
2012) 
 
POSLÁNÍ SLUŽBY: 
Posláním služby je zajistit rodinám s dětmi v nepříznivé životní situaci podporu v takové 
míře, aby vedla k aktivizaci vlastních zdrojů rodiny pro řešení své nepříznivé situace a 
napomáhala ke snížení sociální izolace rodin. 

CÍLOVÁ SKUPINA: 
Služba je určena rodinám s dítětem/dětmi. Je poskytována především rodinám, v nichž je člen 
rodiny osobou se zdravotním znevýhodněním či postižením, osobou s tělesným postižením, a 
dále rodinám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. 
Věková struktura uživatelů služby: bez omezení věku. 

NABÍZENÉ ČINNOSTI:  
1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  
(pracovně výchovná činnost s dětmi i dospělými, podpora a nácvik sociálních kompetencí, 
nácvik motorických, psychických a sociálních dovedností dítěte, pomoc při zajištění 
podmínek pro přiměřené vzdělávání dětí i volnočasové aktivity). 
2.  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
3.  Sociálně terapeutické činnosti  
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(činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení schopností podporujících sociální 
začleňování osob). 
4.  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí (pomoc při jednání s úřady, školami a jinými institucemi, při obnovení či 
upevnění kontaktu s rodinou, podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování 
osob). 
 
5. Základní sociální poradenství a v případě potřeby zprostředkovávání odborného 
sociálního poradenství. 

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ. 

Služba probíhá na Liberecku, Jablonecku, Semilsku a Českolipsku. Naši sociální pracovníci 
buď dojíždějí do rodin a řeší konkrétní problémy přímo v rodinném prostředí, nebo 
spolupracují s rodinami na jejich zakázkách v soukromí  na kontaktních místech služby. 

V roce 2012 podpořila služba celkem 114 osob na Liberecku, 73 osob na Českolipsku, 44 
osob na Jablonecku a 24 osob na Semilsku. 

Nejčastějšími zakázkami SAS pro rodiny s dětmi byla pomoc se žádostmi o dávky hmotné 
nouze a dávky státní sociální podpory, poradenství při řešení špatné finanční situace rodin, 
pomoc při zajištění bydlení a zaměstnání. Na Liberecku se objevil i velký zájem rodin                               
o zajištění volnočasových aktivit pro děti a o pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek.  

 
2) Terénní programy   
 

Cílem služby je prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování, prevence 
sociálně rizikových jevů, sociální začleňování, mírnění negativních důsledků 
a rizik životních situací klientů, včetně jejich dopadu na společnost, 
zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělávání, 
bydlení atp., pomoc klientům získávat/znovu nabývat sociální kompetence, 
předávání informací. 

Službu poskytujeme osobám s tělesným či kombinovaným znevýhodněním a jejich pečujícím 
rodinám v přirozeném prostředí uživatelů.  
 
Základní činností této služby je vyhledat a kontaktovat osoby ohrožené sociálním 
vyloučením, krizovou situaci zmapovat a podpořit tyto osoby tak, aby byla eliminována 
nepříznivá sociální situace těchto osob. Navazující činností je poradenství a zprostředkování 
potřebné pomoci s ohledem na konkrétní potřeby a individuální situaci daného člověka.  
 
Sociální služba byla v roce 2012 podpořena dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí 
částkou 227 000,- Kč a dofinancována z darů a výnosů z vedlejších činností. Služba je 
poskytována zdarma. 
 
Celkem jsme v roce 2012 uspokojili 43 osob. 
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3) Odborné sociální poradenství 

Odborné sociální poradenství, které se obvykle specializuje na určitou cílovou skupinu či 
situaci, přičemž základní poradenství je nedílnou složkou všech poskytovaných sociálních 
služeb, je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin pro  

osoby se zdravotním postižením, pro pečující rodiny. Součásti odborného poradenství je 
půjčovna kompenzačních pomůcek. 

Činností je poskytnutí informací a rad v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění, sociální 
rehabilitace a dalších oblastí souvisejících s problémy osob se zdravotním postižením 
samotným klientům a jejich rodinám, poradenství při získávání rehabilitačních a 
kompenzačních pomůcek, jejich zapůjčování, zácviku a servisu, poradenství při odstraňování 
architektonických bariér, zprostředkování kontaktů a jednání s úřady, institucemi, odbornými 
pracovišti poradenství při zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, 
formulářů ad.  
 
Služba byla v roce 2012 financována z prostředků, získaných z půjčovného kompenzačních a 
rehabilitačních pomůcek, darů a výnosů z vedlejších činností. Služba je poskytována 
zdarma. 
 
Celkem bylo v roce 2012 uspokojeno 180 klientů. 
 
4) Sociálně aktivizační služby (SAS) pro seniory a zdravotně postižené osoby 
 
Cílem služby je podpora sociálních dovedností a zlepšení kontaktu se společenským 
prostředím, podpora uživatelů při participaci na běžně dostupných aktivitách.  Nové 
zakázky byly doprovázení na poštu, na úřady, dohled na platby nájemného, podpora při 
vedení domácnosti a hospodaření s finančními prostředky. Velkým problémem cílové skupiny 
byly půjčky, které převyšovaly možnosti plateb klientů. Doprovázeli jsme klienty do poraden, 
pomáhali dokládat potřebné doklady. Pro jednoho klienta byl vhodný osobní bankrot, který je 
také realizován. Připravili jsme pro klienty několik odborných seminářů, zajistili návštěvu 
chráněných dílen v Německu.   Dále jsme klientům zprostředkovali různé odborné vzdělávací 
semináře u jiných organizací s cílem získat informace, které jim pomohou v orientaci a 
samostatnosti řešení svých potřeb. Nejvíce zakázek v roce 2012 bylo v oblasti zaměstnávání a  
podpora v oblasti oddlužení.  
 
Sociální služba byla v roce 2012 podpořena dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí 
částkou 46 000,- Kč a dofinancována z darů a výnosů z vedlejší činnosti. Služba je 
poskytována zdarma.  
 
V roce 2012 jsme podpořili 30 osob s tělesným či kombinovaným postižením. 
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2. Vzdělávací aktivity 

 

 
 

S D.R.A.Kem do práce – podpora zaměstnanosti osob s kombinovaným tělesným 
postižením v Libereckém kraji 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00138 
 
Popis projektu                                                                                                                                                        
Cílem projektu je zvýšení kvalifikace a uplatnitelnosti na trhu práce tělesně postižených osob 
z Libereckého kraje. Díky projektu získá 22 osob s tělesným postižením možnost lepšího 
uplatnění na trhu práce. 
V první fázi projdou všichni účastníci kurzem zvyšování osobní efektivity a dále absolvují 
bilanční diagnostiku. 
V další fázi je čeká společná rekvalifikace v oblasti IT a výběrová odborná rekvalifikace. 
Odborné rekvalifikace budou probíhat v oboru obsluha vyšívacího stroje, operátor call centra, 
administrativní pracovník/ce. Každý účastník projektu absolvuje jednu ze tří výše uvedených 
odborných rekvalifikací. Po úspěšném ukončení odborné rekvalifikace obsluha vyšívacího 
stroje a administrativní pracovník/ce bude následovat dvoutýdenní odborná praxe v oboru. 
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Šesti osobám z projektu bude zajištěno přímé pracovní uplatnění. Čtyři osoby budou umístěny 
na nově vzniklá pracovní místa, dvěma osobám bude zprostředkováno existující pracovní 
místo. 
Projekt je plánován na 18 měsíců se zahájením v červenci 2012 a ukončením v prosinci 2013. 
Místem realizace je Liberecký kraj. 
Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost (85%) a státního rozpočtu ČR (15%) v celkové výši dotace 
3.001.944,70 Kč. 
 
 

 
 

Práce bez bariér v Libereckém kraji 
reg. číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00015 
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Popis projektu 
Projekt se zaměřoval na cílovou skupinu středně a těžce tělesně postižených. Cílem projektu 
byla integrace 20 osob s tělesným postižením do společnosti, zvýšení jejich uplatnitelnosti na 
trhu práce. Projekt si kladl za cíl přispět k dosažení samostatnosti a soběstačnosti účastníků 
projektu v maximální možné míře s ohledem na jejich stupeň postižení.  
Účastníci projektu se mohli zapojit do vzdělávání v oblasti ICT, cizích jazyků a  podnikání. 
Jednalo se o oblasti, které zohledňují nejen výběr samotných klientů identifikovaný na 
základě dotazníkového šetření, ale i praktické možnosti klientů. Návazně na to projekt 
umožnil 4 osobám těžce postiženým práci na zkoušku. Dvěma osobám bylo vytvořeno nové 
pracovní místo na volném trhu práce, čtyři osoby byly zaměstnány v organizaci žadatele. Po 
celou dobu projektu byli jeho účastníci v kontaktu s odbornou poradkyní, která jim 
poskytovala potřebnou podporu.  
Inovativnost projektu spočívala v komplexnosti a provázanosti nabízených služeb a v 
individuálním přístupu k  účastníkům. Projekt byl realizován po dobu 20 měsíců se zahájením 
v listopadu 2010 a ukončením v červnu 2012. Místem realizace byl Liberecký kraj.  
Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost (85%) a státního rozpočtu ČR (15%) v celkové výši dotace 
3.412.368 Kč. 
 

 
 
Projekt „Hledám práci“ 
Celý název projektu: Hledám práci – podpora pracovního uplatnění pro osoby s lehkým 

postižením 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00071 

Celková alokovaná částka dotace: 3.790.483,32 Kč 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost (85%) a státního rozpočtu ČR (15%). 

 

Cílem projektu je zvýšení kvalifikace a uplatnitelnosti na trhu práce osob s lehčím typem 
postižení z Libereckého kraje. Díky projektu získalo 26 osob z cílové skupiny možnost 
lepšího uplatnění na trhu práce. Jednalo se o 17 žen a 9 mužů.  
V první fázi prošli všichni účastníci kurzem zvyšování osobní efektivity. Druhou částí 
projektu byla společná rekvalifikace v oboru Základy obsluhy osobního počítače. Na základě 
pracovního poradenství, které je součástí projektu, si každý účastník zvolil jednu z 
nabízených rekvalifikací v oborech šička (úpravy a opravy oděvů), prodavač, pracovník 
grafického studia nebo zahradnické práce (vazačské práce). Po úspěšném zvládnutí teoretické 
přípravy na budoucí povolání, přišla na řadu praxe v oboru. V závěru projektu bylo 
zprostředkováno pracovní uplatnění šesti úspěšným absolventům, a to konkrétně dvěma 
prodavačům, dvěma pracovníkům grafického studia, jednomu zahradníkovi a jedné šičce. 
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Díky podpoře Evropského sociálního fondu zaměstnavatelé těchto účastníků projektu získali 
mzdový příspěvek po dobu 6 měsíců trvání pracovního poměru. Vedle toho se povedlo 
zaměstnat ještě další dva účastníky projektu. 
Projekt probíhal 20 měsíců se zahájením v červenci 2011 a ukončením v únoru 2013. V roce 
2012 probíhala podstatná část vzdělávacích aktivit, poradenství, odborná praxe a 
zprostředkování zaměstnání.  
 

 
 
Projekt „Vracíme se mezi Vás“ 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/68.00224  

Celková alokovaná částka dotace: 3.790.483,32 Kč 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost (85%) a státního rozpočtu ČR (15%). 

 
Cílem projektu je zvýšení kvalifikace a uplatnitelnosti na trhu práce dlouhodobě pečujících 
osob z Libereckého kraje. Do projektu vstoupilo 25 osob, z toho 24 žen a 1 muž. 
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Jednotlivé aktivity nabízely osobám pečujícím o zdravotně postiženého člena rodiny možnost 
získání odborných znalostí a dovedností v projektovém řízení a fundraisingu nebo v sociální 
péči.  
 
Základem bylo absolvování Kurzu zvyšování osobní efektivity, akreditovaného kurzu 
Základy obsluhy osobního počítače a pro vybrané účastníky také třídenního 
psychorehabilitačního pobytu. Účastníci se podrobili také bilanční diagnostice, na základě níž 
následně absolvovali některý ze vzdělávacích kurzů z nabídky Pracovník v sociálních 
službách nebo Projektová administrativa a fundraising. Samozřejmostí bylo také odborné 
poradenství a psychologická podpora v nelehké situaci účastníků.  
Šesti úspěšným absolventům vzdělávacích aktivit bylo následně zprostředkováno pracovní 
uplatnění v rozsahu 0,5 úvazku po dobu jednoho roku. Konkrétně se jedná o 4 pracovníky 
v sociálních službách a 2 projektové administrátory a fundraisery. 
Projekt probíhá 23 měsíců se zahájením v prosinci 2011 a ukončením v říjnu 2013. V roce 
2012 probíhala podstatná část vzdělávacích aktivit, poradenství a zprostředkování zaměstnání. 
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Projekt „S inovací k dobré praxi“ 

Celý název projektu: S inovací k dobré praxi – přenos rakouských zkušeností v oblasti 

zaměstnávání tělesně postižených a pečujících osob 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00024  

Celková alokovaná částka dotace: 3.790.483,32 Kč 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost (85%) a státního rozpočtu ČR (15%). 

 

Cílem projektu je na základě získaných zahraničních zkušeností a ve spolupráci se 
zahraničním partnerem vytvořit inovativní program pro tělesně postižené osoby a pečující o 
osobu blízkou, jehož podstatou bude prvotní nebo opětovný vstup cílové skupiny na trh práce. 
Projekt si klade za cíl přenést model integrativního zaměstnávání z Rakouska do české praxe 
zaměstnávání postižených a  pilotně jeho fungování vyzkoušet se skupinou 15 postižených a 
10 pečujících. 
Projekt chce do praxe zaměstnávání tělesně postižených v ČR přinést inovativní metodu, 
kterou je integrativní zaměstnávání. Ve spolupráci se zahraničním partnerem bude vytvořen 
ucelený program obsahující motivační část, profesní přípravu přesně na míru požadavkům 
jednotlivých zaměstnavatelů, odbornou praxi a integrativní zaměstnání. Předpokladem je 
realizace šestiměsíční odborné přípravy, na kterou navazuje šestiměsíční integrativní 
zaměstnávání ve firmě, organizaci nebo na úřadě. Po celou dobu přípravy i zaměstnávání 
bude tělesně postiženým osobám k dispozici sociální pracovník nebo pedagog, který bude 
plnit funkci asistenta a bude pomáhat se zapracováním. 
Projekt probíhá 24 měsíců se zahájením v září 2012 a ukončením v září 2014. V roce 2012 
probíhaly zejména odborné stáže pracovníků o.s. D.R.A.K. u rakouského partnera BBRZ 
Reha OÖ. 
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3. Mezinárodní spolupráce 
 

 
 
Projekt „Rodina v dnešní společnosti“ 
Registrační číslo projektu: 11-Pp-GRU-037 
 
V rámci programu Grundtvig v projektu Partnerství a celoživotního učení jsme navázali 
spolupráci s GesellschaftfuerArbeits- undSozialrecht in Fuerstenwaldee.V. (DE) a 
Stowarzyszenie „Mieszkancom Gminy Goluchow“ (PL) astali jsme se partnerem v projektu 
„Rodina v dnešní společnosti“ („Familie in der heutigenGesellschaft“) spočívající ve 
společných aktivitách a mobilitách osob (min 12 mobilit) v období 24měsíců tj. od 1.8.2011 
– 31.7.2013. 
 
Cílem spolupráce je mezinárodní výměna informací a zkušeností o problémech dnešních 
rodin. Výsledkem je projektová dokumentace, která tvoří základ pro společnou koncepci 
možností podpor především znevýhodněným rodinám, která bude po svém zveřejnění 
podpůrným materiálem také ostatním uživatelům a institucím. 
 
V roce 2012 jsme navštívili partnerské organizace v jejich zemích a uskutečnili za o.s. 
D.R.A.K. 16 mobilit (návštěv) a dvakrát jsme hostili naše partnery u nás. Připravili jsme pro 
ně odborné semináře s návštěvou partnerských organizací v Praze a Liberci. 
 
Projekt je financován z akčního programu v oblasti celoživotního učení EU v celkové výši 
13.200 EUR. 
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Projekt „Přeshraniční spolupráce rodin s postiženými dětmi“ 
Registrační číslo projektu: 100013063 
 
Dne 6. září 2009 byl v rámci Programu Cíle 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi 
Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 schválen Monitorovacím výborem 
projekt nazvaný „Přeshraniční spolupráce rodin s postiženými dětmi (Die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeitzwischen den Familienmitbehinderten Kindern). Tento projekt 
vznikl na základě v současné době již tři roky fungující spolupráce mezi Občanským 
sdružením D.R.A.K. v Liberci a Kinderfarm „Birkenhof“ v Hartau. 
 
Cílem této spolupráce je zamezit sociální izolaci rodin se zdravotně znevýhodněnými dětmi 
jak na české, tak i na saské straně hranice, rozvíjet a prohlubovat vzájemnou spolupráci rodin 
s postiženými dětmi. 
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Ukončení projektu proběhlo 31.8. 2012: 
Projekt byl určen pro několik cílových skupin: zdravotně znevýhodněné děti, rodiče zdravotně 
znevýhodněných dětí, a pro sourozence sourozenci zdravotně znevýhodněných dětí. 
Díky projektu jsme se mohli seznámit na obou stranách spolupracujících zemí s podporou a 
péčí rodin s postiženými dětmi. Na české straně probíhaly školení a semináře, přednášková 
činnost, výstavy.   Na německé straně mohlo dojít ke stavební úpravě – bezbariérového WC 
pro osoby s tělesným postižením, dále byly společně pořádány pravidelné mimoškolní 
aktivity – tematické činnosti, obě organizace se podílely na přípravě a realizaci všech aktivit, 
které proběhly v rámci projektu Přeshraniční spolupráce rodin s postiženými dětmi.  
Pracovníci a cílové skupiny byli zapojeni do vzdělávání. Pravidelně vždy 1x v týdnu 
probíhala výuka českého jazyka v Hartau, výuka německého jazyka v Liberci. 
 
V rámci přeshraniční spolupráce rodin s postiženými dětmi se zapojily také speciální školy 
z Liberce a Žitavy. Postižená mládež mohla navštívit chráněné dílny v Žitavě a v Liberci. 
Tento projekt byl pro oba partnery velkým přínosem informací, propojil práci obou 
organizací, které stále spolupracují a připravují společné projekty, pravidelná setkávání a 
předávání informací o činnostech, které napomáhají rodinám s postiženými dětmi zvládnout 
nelehkou společenskou situaci. Také pravidelné návštěvy z německé strany u nás v Liberci 
byly velmi příznivě hodnoceny. Nejvíce se německé mládeži líbilo vaření českých jídel, práce 
s textilem a možnost navštívit kulturní památky v Liberci a okolí. Velmi zajímavým tématem 
byl pro postižené děti a mládež  IQPark, ZOO, botanická zahrada, Ještěd.  O.s. D.R.A.K.  
mimo jiné pořádal také psychorehabilitační pobyty, které umožnily lepší poznání rodin 
s postiženými dětmi v jiném prostředí.  
V projektu byli zapojeni 2 partneři, aktivit se díky podpoře účastnilo celkem 1130 osob, 
což několikanásobně překročilo naše očekávání.  
 
Projekt je podpořen částkou 149 750 EUR (85% z ERDF, 5% z SR ČR a 10% 
spolufinancován o.s. D.R.A.K. ) 
Náklady z programu ZIEL za rok 2012 činily 827.433,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                   Občanské sdružení D.R.A.K. 

Oblačná 450 
460 01  Liberec 1 

                  tel. :  485 102 668, 485 105 349 
                 e-mail: info@sdruzenidrak.org 

 

 
         Domov        Rodina    Aktivita         Komunikace                            

 
 
 
 
 
 
 
4) Projekt „S podporou D.R.A.K.a“ 
 
Projekt č. 4585 „S podporou D.R.A.K.a“   
realizovalo O.s. D.R.A.K. díky dotaci MPSV – odbor rodiny a dávkových systémů ve výši 
147 870,- Kč (za rok 2012 bylo vyčerpáno 112.014,- Kč) 
 
V rámci projektu "S podporou D.R.A.K.a" byly realizovány následující aktivity: 
1) VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY: 
- Přednáška v oblasti pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a rodinného práva. 
- Přednáška v oblasti rehabilitace a úleva bolavým svalům pro pečující rodiče. 
- Prezentace kompenzačních pomůcek firmy OTTO BOCK – dětský program. 
- Přednáška: "Jak rozvíjet děti s ohledem na jejich diagnózu“. 
- Přednáška v oblasti výchova a prožívání dětí s postižením. 
 
2) „KLUB MAMINEK v O.s. D.R.A.K.“ 
Klub maminek v O.s. D.R.A.K. umožňuje zájmové setkávání maminek postižených i 
zdravých dětí. Maminkám je Klub k dispozici po celý rok každé úterý od 8:00 do 11:00 hod a 
každý pátek od 12:00 do pozdních odpoledních hodin. Klub je organizován ve “Velké 
klubovně“ O.s. D.R.A.K. Maminkám je v případě potřeby řešení otázek a záležitostí v 
sociální oblasti k dispozici sociální pracovnice O.s. D.R.A.K. 
 
3) POBYTY PRO RODINY S DĚTMI/ PRO DĚTI: 
- 1.3) Integrační rodinný pobyt „LIBVERDA 2012“ 
- 2.3) Prázdninový zážitkový psychosociální pobyt pro děti „LIBVERDA 2012“ 
- 3.3) Psychosociální integrační rodinný pobyt pro rodiny s těžce zdravotně postiženými dětmi 
„ZIMNÍ KTOVÁ“ 
 
V rámci projektu bylo podpořeno celkem 125 osob, a to během následujících aktivit: 

• Integrační rodinné pobyty: 38 osob 
• Prázdninový zážitkový psychosociální pobyt pro děti: 15 osob 
• Jednorázové vzdělávací aktivity: 13+11+6+13+15 = 58 osob 
• Klub rodičů: 14 osob 
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5) Chráněné dílny, chráněná pracovní místa o.s. D.R.A.K.  
 
Provozujeme dvě chráněné dílny a jednu šicí dílnu s chráněnými pracovními místy,                                  
ve kterých zaměstnáváme 21 těžce i lehce zdravotně znevýhodněných zaměstnanců. 
Pracovní náplně jsou tvořeny tak, aby osoby se zdravotním znevýhodněním při práci uplatnili 
své zbytkové či skryté dovednosti. Přizpůsobená pracovní doba a náplň činností napomáhá 
našim zaměstnancům zvládání základních pracovních návyků, komunikaci, odpovědnosti                      
a spolupráci. 
 
Náplní práce chráněných dílen jsou: 

- lehké montážní práce, třídění výrobků, lepení obalů, balení zboží, kompletace zakázek 
dle zadání firmy 

- šití dětských plen a oblečení (trička, mikiny) z biobavlny a jiných dárkových předmětů 
pro děti a domácnost 

- potisky textilu – nápisy, obrázky atd., výšivka firemních log na textil – čepice 
- ruční výroba dekoračních předmětů a příprava dárkových balíčků, vazačské práce 
- výroba reklamních předmětů 
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- laminování a kopírování dokumentů pro firmy a širokou veřejnost, administrativní 
práce 

 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2012 je 32,41 z toho 19,03 osob se 
zdravotním postižením. 
 
V roce 2012 na provoz dílen a mzdy postižených zaměstnanců přispěl Úřad práce Liberec 
celkovou výší dotací 1.292.304,- Kč.  

Rozvoj výtvarných dovedností osob s postižením 

V sídle Občanského sdružení D.R.A.K. probíhal od listopadu 2012 do ledna 2013 projekt 
s názvem Rozvoj výtvarných dovedností osob s postižením. Celý projekt byl zaměřen 
nejen na výtvarnou činnost, ale také na zlepšování motorických a pracovních 
předpokladů těch osob, které trpí nějakým handicapem. 

Díky podpoře nadace Euronisa a Nadace Škola Hrou mohlo být několik posledních týdnů v 
D.R.A.K.u ve znamení práce s textilem a se sušenými květinami. Účastníci měli možnost 
naučit se a prakticky si vyzkoušet různé typy textilní výroby floristické tvorby. 

 

Vedle klasických rukodělných prací jako je batikování nebo malba na textil si účastníci 
projektu mohli vyzkoušet také například práci s termolisem, pomocí něhož vznikají  
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profesionální potisky textílií. Někteří odvážlivci si vyzkoušeli také jaké to je něco 
vlastnoručně ušít na stroji a seznámili se také s tím, jak funguje vyšívací stroj. 

Dva dny v D.R.A.K.u probíhal také floristický kurz pod vedením zkušené lektorky paní Jany 
Tůmové. Rukama šikovných "dráčat" pod jejím bedlivým, ale laskavým dohledem vznikaly 
sušené květinové vazby do ruky, na stůl, ale také třeba na zeď. Účastníci se rovněž dozvěděli 
základní pravidla vázání, vypichování a lepení květinových dekorací, nahlédli do tajů barevné 
typologie a někteří si také osahali práci s novými pracovními pomůckami. 

Velmi děkujeme oběma nadacím, které podpořili naši práci a umožnili zrealizovat tento 
projekt, který přinesl spoustu radosti i zajímavostí do života našich "dráčat". 

 
6) Klub pečujících maminek 
 
Klub maminek byl založen v roce 2003 za účelem setkávání maminek dětí s postižením. 
Maminky mají ke schůzkám vyčleněn prostor každé pondělí a úterý v dopoledních hodinách 
(od 9-12 hodin). Účelem setkávání je realizace kreativních výtvarných technik (výroba z 
papíru, malování na textil, drobnosti s vánoční či velikonoční tématikou). Neméně důležitým 
smyslem setkávání je výměna zkušeností v oblasti péče o dítě s postižením a vzájemná 
psychická podpora. Klub je také místem organizování akcí pro těžce tělesně postižené děti, 
mezi každoroční akce patří rozloučení se školou, buřty, předvánoční vyrábění a posezení.  

Aktivity klubu maminek v roce 2012  

19. 6. 2012 – Rozloučení se školou  

Zábavné dopoledne pro více než 30 dětí ze speciální školy (ZŠ a MŠ pro TP) plné her a 
soutěží, kdy nám sice nepřálo počasí a akce se musela přesunout do uzavřených prostor, ale 
šťastné úsměvy dětí nechyběly.  

22. 6. 2012 – Buřty 2012  

Již tradiční předprázdninové setkání rodin s těžce postiženými dětmi v hasičárně ve Vesci. S 
realizováním pomohli dobrovolní hasiči Vesec.  

11. 12. 2012 – Předvánoční vyrábění  

Dopoledně pro cca 30 dětí a paní učitelky ze speciální školy (ZŠ a MŠ pro TP) zaměřené na 
zimní hry a výrobu vánočních přáníček a dekorací.  
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18. 12. 2012 – Předvánoční posezení  

Malé pozastavení v předvánočním shonu pro rodiny s těžce postiženými dětmi, společné 
posezení nad šálkem vánočního čaje a vánočního tvoření.  

 

 
 
7) Volnočasové aktivity D.R.A.K.  

Občanské sdružení D.R.A.K. pravidelně pořádalo různá setkání, semináře, jazykové kurzy 
angličtiny a němčiny; či další volnočasové aktivity (ruský kuželník, pálení čarodějnic, 
dobrovolnické dny – úklid zahrady, výlety).  

Již druhým rokem byly pod záštitou Občanského sdružení D.R.A.K. (ve spolupráci se 
Severočeskými vodovody a kanalizacemi) předány také ceny Křesadlo, které se každoročně 
udělují dobrovolníkům, kteří svou činností působí v různých oblastech společenského života.  

8) Dobrovolnictví o.s. D.R.A.K. 
 
O.s. D.R.A.K. pracuje od roku 2003 také na bázi dobrovolnictví. Dobrovolnictví bylo využito 
v sociálních službách a v rámci volnočasových aktivit. Bez podpory dobrovolníků si naši 
práci nedokážeme představit. Do aktivit dobrovolnictví se v roce 2012 zapojily i organizace. 
S naší organizací spolupracuje Dobrovolnické centrum Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s., pracovníci Liberecké pobočky Citibank, kteří nám pomáhají s údržbou 
naší ekologické zahrady.  
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Dílčí projekty  o.s. D.R.A.K. 2012,  které byly podpořeny z veřejných a 
nadačních prostředků: 
Nadace EURONISA 
Projekt „Rozvoj výtvarných dovedností“ ve výši 20.000,- Kč. 
Nadace PRECIOSA  
Příspěvek na vypracování projektu parkové úpravy ve výši 60.000,- Kč. 
Nadační fond Veolia 
Příspěvek na rozvoj projektů v sociální oblasti ve výši 150.000,- Kč. 
Nadace Škola hrou 
Příspěvek na aktivity s klienty „Vzdělávání bez bariér“ ve výši 8.000,- Kč. 
Příspěvek na projekt „Máme práci“ ve výši 10.000,- Kč. 
Příspěvek na aktivity s klienty „Integrační rodinný pobyt“ ve výši 2.500,- Kč. 
Příspěvek na aktivity s klienty „Rozvoj výtvarných dovedností“ ve výši 10.000,- Kč.  
Statutární město Liberec 
Z Fondu zdraví SML byl podpořen projekt „Integrační rodinný pobyt“ ve výši 10.000,- Kč. 
Krajský úřad Libereckého kraje 
Z Grantového fondu  (G-5) na projekt „Rodinný integrační pobyt“ ve výši 4.200,- Kč. 
 
Dary od fyzických a právnických osob (vč. nadací) v roce 2012 v celkové výši 
262.969,- Kč. 
Rádi bychom poděkovali všem jednotlivcům a zástupcům společností, kteří se rozhodli a 
podpořili naše aktivity v roce 2012. Děkujeme Vám tímto, za Vaše pochopení a důvěru v to, 
co děláme pro druhé. Vaše příspěvky vynakládáme s nejvyšším důrazem na jejich efektivní 
využití.  
Všechny naše aktivity vedou k prevenci sociálního vyloučení.  
 
Rok 2012 byl pro nás důležitým rokem v také oblasti investic. Abychom v dlouhodobém 
horizontu zvýšili možnosti naší finanční spoluúčasti na komunitárních programech a 
dofinancování sociálních služeb (resp. naší hlavní činnosti), rozhodli jsme se pořídit solární 
elektrárnu, která byla spuštěna v prosinci 2012. 
Zároveň byly na fond Životního prostředí podány dvě žádosti o dotace (zateplení objektu a 
parkové úpravy). Zateplení nám bylo v dubnu 2013 potvrzeno. Díky zateplení bychom chtěli 
snížit energetickou náročnost provozu budovy a v parkových úpravách vidíme možnost 
zlepšit životní prostředí  všech obyvatel městské části Kristiánov. Každá z dotací ale 
předpokládá naši finanční spoluúčast ve výši cca 1,8 MCZK (resp. 1,5 MCZK). Tyto akce 
hodláme financovat převážně z výnosů  vedlejší hospodářské činnosti a příspěvků do vás, 
kteří v nás máte důvěru a líbí se vám, jako a pro koho v naší organizaci pracujeme. 
 
Děkujeme všem, kteří naší organizaci podporují.   
Ladislav Kořínek, předseda o.s. D.R.A.K.  



 

                                                   Občanské sdružení D.R.A.K. 

Oblačná 450 
460 01  Liberec 1 

                  tel. :  485 102 668, 485 105 349 
                 e-mail: info@sdruzenidrak.org 

 

 
         Domov        Rodina    Aktivita         Komunikace                            

 
Hospodaření v roce 2012 
Náklady TCZK  Výnosy TCZK 
Spotřeba materiálu 12 009  Tržby za vl. výrobky 12 190 
Spotřeba energie 
Opravy a udržování 

473 
127 

 Tržby z prodeje služeb 
Změna stavu zásob výrobků 

701 
70 

Cestovné 
Ostatní služby 
Mzdové náklady  
Zákonné sociální pojištění 
Zákonné sociální náklady 

233 
3 699 
5 606 

    1 724  
9 

 Úroky 
Kurzové zisky 
Jiné ostatní výnosy 
Přijaté dary 
Přijaté členské příspěvky 

2 
11 
68 

261 
2 

Daň z nemovitostí 1  Provozní dotace 11 256 
Ostatní daně a poplatky 2    
Ostatní pokuty a penále 1    
Odpis nedobytné pohledávky 
Kurzové ztráty 
Jiné ostatní náklady 

22 
32 
70 

   

Odpisy dlouhodobého majetku 40    
CELKEM náklady 24 048  CELKEM výnosy 24 561 
   ZISK 513 
 
Aktiva TCZK  Pasiva TCZK 
Stavby 
Movitý majetek 

699 
1 343 

 Vlastní jmění 
Účet výsledku hospodaření 

165 
513 

Pozemky 37  Nerozdělený zisk 407 
Nedokončený dl.hm.majetek 
Oprávky ke stavbám 

124 
-535 

 Dodavatelé 
Přijaté zálohy 

1 356 
170 

Oprávky k mov. Majetku -268  Ostatní závazky 5 
Výrobky na skladě 
Odběratelé  
Poskytnuté provozní zálohy 
Ostatní pohledávky 

103 
659 
131 
175 

 Zaměstnanci 
Zdravotní a sociální pojištění 
Ostatní přímé daně  
Daň z přidané hodnoty 

284 
258 

50 
18 

Pohledávky za zaměstnanci           17  Závazky ze vzt. ke státnímu rozpočtu 1 069 
Ostatní daně a poplatky 4  Závazky ze vzt. K rozpočtu ÚSC 63 
Nároky a zúčt. se st.rozpočtem 
Nároky a zúčt. s rozp. ÚSC 
Dohadné účty aktivní 
Pokladna 
Bankovní účty 

86 
318 
766 

7 
1 127 

 Jiné závazky  
Krátkodobé finanční výpomoci 
Výdaje příštích období  
Výnosy příštích období  

57 
410 

70 
29 

Peníze na cestě  -30    
Náklady příštích období 
Příjmy příštích období 

3 
158 

 
 

  

CELKEM aktiva 4 924  CELKEM pasiva 4 924 
 
V Liberci dne 30. 6. 2013 


