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1
Charakteristika Občanského sdružení D.R.A.K.

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 dů-
sledky svého zdravotního handicapu. Některé 
z nich zvládání této situace obohatilo o zku-
šenosti či impulsy a podnítilo je k rozhodnutí 
pomáhat jiným, kteří řeší podobné nesnáze.

█ 1.2 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 poraden-
ství, vzdělávání, aktivizační programy, zaměst-
návání obou skupin, psychorehabilitační setká-
ní a volnočasové aktivity.

Pro lidi s postižením nabízíme poradenství, po-
moc při osamostatňování se a osvojování se-
beobsluhy, podporu při rozvoji prosociálních 
kompetencí, vzdělávací kurzy a pomoc při 
rozvoji profesní orientace. 

V případě pečujících reagujeme na skuteč-
nost, že bývají psychicky i fyzicky přetěžováni, 
trpí nuceným stereotypem života, nedostatkem 
času k běžným životním záležitostem i potřeb-
né relaxaci a ztrátou podnětných sociálních 
kontaktů. Proto jim nabízíme zejména tyto ak-
tivity: klub maminek (propojení rukodělných 
aktivit s výměnou zkušeností a neformálním 
posezením), informační a specializované po-
radenství, vzdělávací kurzy, psychorehabilitač-
ní pobyty s dětmi a volnočasové aktivity pro 
celou rodinu.

Angažujeme se rovněž v osvětově-informač-
ních kampaních i při prosazování oprávně-
ných zájmů lidí s tělesným postižením a úzce 
spolupracujeme s orgány státní správy, zdra-
votnickými zařízeními, školami a neziskovými 
organizacemi podobného zaměření. Spolu-
pracujeme také s partnery v zahraničí (SRN 
a Rakousko) při harmonizaci norem a přístupů 
k podpoře lidí s handicapem lidí v zemích EU.

Dle stavu k 31.12.2013 pro organizaci praco-
valo v pracovním poměru celkem 28,13 pře-
počtených zaměstnanců (z toho 17,36 hen-
dikepovaných*) resp. 48 ve fyzickém počtu (z 
toho 31 hendikepovaných).

█ 1.1 Kdo jsme?

Charakteristika 
Občanského sdružení 
D.R.A.K.

* Přepočtený stav hendikepovaných není násobený 3x.
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Organizační struktura

Organizační
struktura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladislav Kořínek  –  předseda,  
vedoucí CHD, technický pracovník  

Bc. Lenka Bobvošová  
pokladník  

Ing. Martina Hanke  
ekonom, controller  
Bc. Iva Nechvílová  

finanční a mzdová účetní  

Jitka Hásková, Radka Řehnová  -  asistenti  CHD  
Zaměstnanci CHD  

Zaměstnanci  šicí  a vyšívací  dílny  

Mgr. Martin Korych 
m anažer projekt

u
 

OPLZZ  

S inovací k dobré praxi  
CZ.1.04/5.1.01/77.00024 

Bc. Lenka Bobvošová –  
sociální pracovník  

Bc. Jindřiška Máchová –  
sociální pracovník a 
speciální pedagog  

Radka Řehnová, Ladislav 
Kořínek – speciální 
pedagog/vedoucí 
chráněných dílen  

Ing. Martina Hanke –   
finanční manažer  

Ing. Jana Pokorná –   
administrátorka  

PhDr. Eva Procházková –   
koordinátorka  

Terénní služby, SAS pro 
zdravotně postižené a senio -
ry , SAS pro rodiny s dětmi, 
odborné poradenství  

Šárka Růžičková, Bc. Marie 
Ryšavá, Bc. Jindřiška 
Máchová, Mgr. Martin 
Korych   -  sociální pracovníci

 

Bc. Lenka Bobvošová  
vedoucí sociálních služeb, 

sociální pracovník  

MPSV č.7607 – D.R.A.K. radí a 
učí být dobrými rodiči  

Bc. Jindřiška Máchová  
vedoucí projektu  

Včasná pracovní 
diagnostika pro tělesně 

postižené  
CZ.1.04/ 5.1.01/B2.00002 

Mgr. Martin Korych  
vedoucí pilotáže   

Bc. Lenka Bobvošová  –  
sociální pracovník  

Mgr. Kamila Mertová–  
speciální pedagog 

Bc. Michaela Knoblochová

 

– ergoterapeut  
Ing. Martina Hanke –   

f inanční manažer  
Marcela Ježková –  

asistentka  

Úklid a údržba , nájemní vztahy  

Monika Obajdinová 
manažerka projektu 

OPLZZ 

Ing. Petra Vokasová 
manažerka a 

koordinátorka projektu 

Př edávání informací 
D.R.A.K.  

CZ.1.04/3.1.0 3/A7.00128 

Bc. Iva Nechvílová

 

Fi č í ž
  

 

█ Stav k 13. 12. 2013
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3
Hlavní činnost o.s. D.R.A.K. 2013

Hlavní činnost 
o.s. D.R.A.K. 2013

V Občanském sdružení D.R.A.K. poskytujeme 
4 registrované sociální služby:

3.1.1. Sociálně - aktivizační služby (SAS) 
pro rodiny s dětmi

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 na-
pomáhala 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 znevýhod-
něním či postižením, osobou s tělesným posti-
žením, a dále rodinám, které jsou ohroženy 
sociálním vyloučením.

Věková struktura uživatelů služby: bez 
omezení věku.

Nabízené činnosti
- Výchovné, vzdělávací a aktivizační čin-
nosti (pracovně výchovná činnost s dětmi 
i dospělými, podpora a nácvik sociálních 
kompetencí, nácvik motorických, kognitivních 

a psycho-sociálních dovedností dítěte, pomoc 
při zajištění podmínek pro přiměřené vzdělá-
vání dětí i volnočasové aktivity).

- Zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím.

- Sociálně terapeutické činnosti (činnosti, 
které vedou k rozvoji nebo udržení schopností 
podporujících sociální začleňování osob).

- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních zále-
žitostí (pomoc při jednání s úřady, školami 
a jinými institucemi, při obnovení či upevně-
ní kontaktu s rodinou, podpora při aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob).

- Základní sociální poradenství a v případě 
potřeby zprostředkovávání odborného so-
ciálního poradenství.

• Služba probíhá terénní a ambulantní formou.
• Služba je poskytována bezplatně.
Na rok 2013 se nám nepodařilo získat na 
financování služby finanční prostředky z ve-
řejných zdrojů MPSV, KULK ani SML. Orga-
nizace uvolnila na udržení služby v oblasti 
Turnovsko, Tanvaldsko a Liberecko vlastní pro-
středky ve výši 162TCZK a dofinancovala pro-
středky APZ z ÚP Liberec ve výši 171 TCZK.

Zůstaly dvě kontaktní místa služby a ve službě 
pracovaly v roce 2013 dvě sociální pracovni-

█ 3.1 Sociální služby 



12

ce. V ostatních oblastech byla služba poskyto-
vána terénní formou, a to na základě potřeb 
uživatelů služby.

V roce 2013 podpořila služba celkem 
33  rodin na Liberecku (členy těchto rodin 
bylo celkem 114 osob, z toho 41 dětí ve věku 
0 – 15 let).

Dále bylo v rámci služby podpořeno 26 ro-
din na Tanvaldsku a Turnovsku.

Nejčastějšími zakázkami rodin podpořených 
službou SAS pro rodiny s dětmi bylo řešení špat-
né finanční situace, pomoc se žádostmi o dávky 
hmotné nouze a dávky státní sociální podpory, 
pomoc při zajištění bydlení a zaměstnání. 

Dalšími častými zakázkami byla pomoc 
a podpora rodin při výchově a rozvoji dětí 
a při kontaktu se školou a dalšími institucemi. 
Sociální pracovnice zaznamenaly také větší 
zájem o podporu a pomoc v oblasti soudních 
jednání a právních záležitostí.

3.1.2 Terénní programy 
Cílem služby je prevence sociálního vyloučení 
a jeho prohlubování, prevence sociálně riziko-
vých jevů, sociální začleňování, mírnění nega-
tivních důsledků a rizik životních situací klientů, 
včetně jejich dopadu na společnost, zmírňo-
vání nerovností, včetně nerovného přístupu 
ke službám, vzdělávání, bydlení atp., pomoc 
klientům získávat/znovu nabývat sociální kom-
petence, předávání informací.

Službu poskytujeme osobám s tělesným či 
kombinovaným znevýhodněním a jejich peču-
jícím rodinám v přirozeném prostředí uživatelů. 

Základní činností této služby je vyhledat a kon-
taktovat osoby ohrožené sociálním vylouče-
ním, krizovou situaci zmapovat a podpořit 
tyto osoby tak, aby byla eliminována nepříz-
nivá sociální situace těchto osob. Navazující 
činností je poradenství a zprostředkování po-
třebné pomoci s ohledem na konkrétní potřeby 
a individuální situaci daného člověka. 

Na rok 2013 se nám nepodařilo získat na finan-
cování služby žádné prostředky z veřejných zdro-
jů MPSV, KULK ani MPSV. Organizace uvolnila 
na udržení služby v oblasti Turnovsko, Tanvaldsko 
a Liberecko vlastní prostředky ve výši 49 TCZK a 

dofinancovala prostředky APZ z ÚP Liberec ve 
výši 51 TCZK. Služba je poskytována zdarma.

Celkem jsme v roce 2013 uspokojili 28 
osob.

 3.1.3 Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství, které se obvyk-
le specializuje na určitou cílovou skupinu či 
situaci, přičemž základní poradenství je nedíl-
nou složkou všech poskytovaných sociálních 
služeb, je poskytováno se zaměřením na po-
třeby jednotlivých okruhů sociálních skupin pro 

osoby se zdravotním postižením, pro pečující 
rodiny. Součásti odborného poradenství je půj-
čovna kompenzačních pomůcek.

Činností je poskytnutí informací a rad v oblasti 
vzdělávání, pracovního uplatnění, sociální re-
habilitace a dalších oblastí souvisejících s pro-
blémy osob se zdravotním postižením samot-
ným klientům a jejich rodinám, poradenství při 
získávání rehabilitačních a kompenzačních po-
můcek, jejich zapůjčování, zácviku a servisu, 
poradenství při odstraňování architektonických 
bariér, zprostředkování kontaktů a jednání 
s úřady, institucemi, odbornými pracovišti po-
radenství při zhotovování různých písemností, 
pomoc při vyplňování žádostí, formulářů ad. 

Služba byla v roce 2013 financována z pro-
středků, získaných z půjčovného kompenzač-
ních a rehabilitačních pomůcek, darů a výnosů 
z vedlejších činností ve výši 49 TCZK a z APZ 
ÚP Liberec ve výši 51 TCZK. Služba je posky-
tována zdarma.

Celkem bylo v roce 2013 uspokojeno 70 
osob.

3.1.4 Sociálně aktivizační služby (SAS) pro 
seniory a zdravotně postižené osoby
Cílem služby je podpora sociálních dovednos-
tí a zlepšení kontaktu se společenským pro-
středím, podpora uživatelů při participaci na 
běžně dostupných aktivitách. Nové zakázky 
byly doprovázení na poštu, na úřady, dohled na 
platby nájemného, podpora při vedení domác-
nosti a hospodaření s finančními prostředky. Vel-
kým problémem cílové skupiny byly půjčky, které 
převyšovaly možnosti plateb klientů. Doprová-
zeli jsme klienty do poraden, pomáhali doklá-

Hlavní činnost o.s. D.R.A.K. 2013
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dat potřebné doklady. Pro jednoho klienta byl 
vhodný osobní bankrot, který je také realizován. 
Připravili jsme pro klienty několik odborných se-
minářů, zajistili návštěvu chráněných dílen v Ně-
mecku. Dále jsme klientům zprostředkovali různé 
odborné vzdělávací semináře u jiných organiza-
cí s cílem získat informace, které jim pomohou 
v orientaci a samostatnosti řešení svých potřeb. 
Nejvíce zakázek v roce 2012 bylo v oblasti za-
městnávání a podpora v oblasti oddlužení. 

Na rok 2013 se nám nepodařilo získat na finan-
cování služby žádné prostředky z veřejných zdro-
jů MPSV, KULK ani MPSV. Organizace uvolnila 
na udržení služby v oblasti Turnovsko, Tanvaldsko 
a Liberecko vlastní prostředky ve výši 65 TCZK a 
dofinancovala prostředky APZ z ÚP Liberec ve 
výši 68 TCZK. Služba je poskytována zdarma. 

V roce 2013 jsme podpořili 30 osob s těles-
ným či kombinovaným postižením.

█ 3.2 Vzdělávací aktivity 

 3.2.1 Projekt „S D.R.A.Kem do práce“ 

Celý název projektu: 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 bylo zvýšení kvalifikace a uplat-
nitelnosti na trhu práce tělesně postižených 
osob z Libereckého kraje. Díky projektu zís-
kalo 22 osob s tělesným postižením možnost 
lepšího uplatnění na trhu práce.

V první fázi prošli všichni účastníci kurzem zvy-
šování osobní efektivity a následně absolvovali 
bilanční diagnostiku. Během projektu bylo ko-
ordinátorkou cílové skupiny účastníkům posky-
továno poradenství v rozsahu 1x za 14 dní.

V další fázi je čekala společná rekvalifikace 
v oblasti IT a výběrová odborná rekvalifikace. 
Odborná rekvalifikace probíhala v oboru ob-
sluha vyšívacího stroje, pracovník call centra 
a administrativní pracovník/ce.

Účastníci projektu absolvovali jednu ze tří výše 
uvedených odborných rekvalifikací. Po úspěš-
ném ukončení odborné rekvalifikace obsluha 
vyšívacího stroje a administrativní pracovník/
ce následovala dvoutýdenní odborná praxe 
v oboru.

Šesti osobám z projektu bylo zajištěno přímé 
pracovní uplatnění. Čtyři osoby byly umístěny 
na nově vzniklá pracovní místa a dalším dvě-
ma osobám bylo zprostředkováno existující 
pracovní místo.

Projekt byl zahájen v červenci 2012 a ukon-
čen v prosinci 2013. Místem realizace byl Li-
berecký kraj.

Projekt byl spolufinancován z prostředků 
ESF prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost (85%) a stát-
ního rozpočtu ČR (15%) v celkové výši do-
tace 3.001.944,70 Kč.

Hlavní činnost o.s. D.R.A.K. 2013
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3.2.2 Projekt „Hledám práci“
Celý název projektu: Hledám práci – pod-
pora 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 uplat-
nitelnosti na trhu práce osob s lehčím typem 
postižení z Libereckého kraje. Díky projektu 
získalo 26 osob z cílové skupiny možnost lep-
šího uplatnění na trhu práce. Jednalo se o 17 
žen a 9 mužů. 

V první fázi prošli všichni účastníci kurzem zvy-
šování osobní efektivity. Druhou částí projektu 
byla společná rekvalifikace v oboru Základy 

obsluhy osobního počítače. Na základě pra-
covního poradenství, které je součástí projek-
tu, si každý účastník zvolil jednu z nabízených 
rekvalifikací v oborech šička (úpravy a opravy 
oděvů), prodavač, pracovník grafického stu-
dia nebo zahradnické práce (vazačské prá-
ce). Po úspěšném zvládnutí teoretické přípra-
vy na budoucí povolání, přišla na řadu praxe 
v oboru. V závěru projektu bylo zprostředko-
váno pracovní uplatnění šesti úspěšným absol-
ventům, a to konkrétně dvěma prodavačům, 
dvěma pracovníkům grafického studia, jedno-
mu zahradníkovi a jedné šičce.

Díky podpoře Evropského sociálního fondu 
zaměstnavatelé těchto účastníků projektu zís-
kali mzdový příspěvek po dobu 6 měsíců trvá-
ní pracovního poměru. Vedle toho se povedlo 
zaměstnat ještě další dva účastníky projektu.

Projekt probíhal 20 měsíců se zahájením v čer-
venci 2011 a ukončením v únoru 2013. V roce 
2013 probíhala závěrečná fáze projektu v po-
době zprostředkování pracovního uplatnění na 
nových i stávajících pracovních místech.

Hlavní činnost o.s. D.R.A.K. 2013
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3.2.3 Projekt „Vracíme se mezi Vás“
Registrační číslo projektu: 
CZ.1.04/3.3.05/68.00224 

Celková alokovaná částka dotace: 
3 209 829,51 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 uplatni-
telnosti na trhu práce dlouhodobě pečujících 
osob z Libereckého kraje. Do projektu vstoupi-
lo 25 osob, z toho 24 žen a 1 muž.

Jednotlivé aktivity nabízely osobám pečujícím 
o zdravotně postiženého člena rodiny mož-
nost získání odborných znalostí a dovedností 
v projektovém řízení a fundraisingu nebo v so-
ciální péči. 

Základem bylo absolvování Kurzu zvyšování 
osobní efektivity, akreditovaného kurzu Zákla-
dy obsluhy osobního počítače a pro vybrané 

účastníky také třídenního psychorehabilitač-
ního pobytu. Účastníci se podrobili také bi-
lanční diagnostice, na základě níž následně 
absolvovali některý ze vzdělávacích kurzů z 
nabídky Pracovník v sociálních službách nebo 
Projektová administrativa a fundraising. Sa-
mozřejmostí bylo také odborné poradenství 
a psychologická podpora v nelehké situaci 
účastníků. 

Šesti úspěšným absolventům vzdělávacích ak-
tivit bylo následně zprostředkováno pracovní 
uplatnění v rozsahu 0,5 úvazku po dobu jed-
noho roku. Konkrétně se jedná o 4 pracovníky 
v sociálních službách a 2 projektové administ-
rátory a fundraisery.

Projekt probíhal 23 měsíců se zahájením v pro-
sinci 2011 a ukončením v říjnu 2013. V roce 
2013 se konkrétně jednalo o zprostředkování 
pracovního uplatnění pro osoby z cílové sku-
piny projektu, poskytování odborného pora-
denství účastníkům a evaluaci projektu, včetně 
jeho jednotlivých klíčových aktivit.
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3.2.4 Projekt „S inovací k dobré praxi“
Celý název projektu: S inovací k dobré praxi – 
přenos rakouských zkušeností v oblasti zaměst-
návání tělesně postižených a pečujících osob

Registrační číslo projektu: 
CZ.1.04/5.1.01/77.00024

Celková alokovaná částka dotace: 
4 561 045,15 Kč

Tento projekt je spolufinancován z prostředků 
ESF prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost (95%) a státního 
rozpočtu ČR (5%).

Cílem projektu je na základě získaných zahra-
ničních zkušeností a ve spolupráci se zahranič-
ním 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 integrativ-
ního zaměstnávání z Rakouska do české pra-
xe zaměstnávání postižených a  pilotně jeho 
fungování vyzkoušet se skupinou 15 postiže-
ných a 10 pečujících.

Projekt chce do praxe zaměstnávání tělesně 
postižených v ČR přinést inovativní metodu, 

kterou je integrativní zaměstnávání. Ve spolu-
práci 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 za-
městnávání ve firmě, organizaci nebo na úřa-
dě. 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 za-
pracováním.

Projekt probíhá 24 měsíců se zahájením v září 
2012 a ukončením v září 2014. Po uskutečně-
ných zahraničních stážích v předchozím roce 
byl rok 2013 zejména ve znamení tvorby ino-
vativních produktů v podobě metodik – pro-
gramu integrativního zaměstnávání pro oso-
by se zdravotním postižením a vzdělávacího 
programu pro pečující osoby. Obě vytvořené 
metodiky byly také pilotně ověřovány a probí-
hal přenos zkušeností a šíření výstupů projektu 
mezi ostatní subjekty ve formě individuálních 
i skupinových schůzek a konferencí.

Hlavní činnost o.s. D.R.A.K. 2013
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3.2.5 Projekt „Včasná pracovní diagnosti-
ka pro tělesně postižené“
Registrační číslo projektu: 
CZ.1.04/5.1.01/B2.00002

Celková alokovaná částka dotace: 
6.226.737,26 Kč

Tento projekt je spolufinancován z prostředků 
ESF prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost (95%) a státního 
rozpočtu ČR (5%).

Mezinárodní projekt je realizován v partner-
ství libereckého o.s. D.R.A.K., krnovské RE-
INTEGRA a pražské Národní rady osob se 
zdravotním postižením ČR (NRZP) ve spolu-
práci s rakouským partnerem Das Berufliche 
Bildungs und Rehabilitationszentrum (BBRZ). 
Hlavní cílovou skupinou jsou především mladí 
tělesně postižení lidé, osoby do 26 let a také 
zaměstnavatelé. Praxe ukazuje, že čím dřív 
se u osob se ZP začne s přípravou na inte-
graci do společnosti a na trh práce, tím větší 
je šance, že daná osoba nezůstane závislá 

pouze na veřejných prostředcích daných stá-
tem. Cílem projektu je včasné diagnostikování 
mladých osob s tělesným postižením, které 
díky diagnostice mohou rozvíjet svůj pracovní 
potenciál, pracovně rehabilitovat a směřovat 
se na volný trh práce. Jedná se o přenos ra-
kouského modelu, konkrétně firmy BBRZ. Re-
alizační tým se v roce 2013 účastnil týdenní 
zahraniční stáže u rakouského partnera v Lin-
zu, kde mohl tuto metodu vidět přímo v praxi.  
Doba trvání realizace projektu je 22 měsíců, 
a to od září 2013 do konce června 2015.

3.2.6 Projekt „Předávání informací D.R.A.K“
Registrační číslo projektu: 
CZ.1.04/3.1.03/A7.00128

Celková alokovaná částka dotace: 
1.780.562,22 Kč

Tento projekt je spolufinancován z prostředků 
ESF prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost (85%) a státního 
rozpočtu ČR (15%).

Hlavní činnost o.s. D.R.A.K. 2013
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Obsahem projektu je vzdělávání zaměstnan-
ců a zaměstnankyň občanského sdružení 
D.R.A.K. a osob pečujících o zdravotně posti-
ženou osobu. Celkem se uskuteční 29 kurzů 
pro pracovníky/ce o.s. D.R.A.K. a 15 kurzů 
pro osoby pečující o zdravotně postiženého 
člověka.

Témata vzdělávání byla vybrána na základě 
provedených dotazníkových šetření mezi za-
městnanci/kyněmi a pečujícími osobami.

Projekt probíhá 22 měsíců se zahájením v září 
2013 a ukončením v červnu 2015.

█ 3.3 Mezinárodní spolupráce

3.3.1 Projekt „Rodina v dnešní společnosti“

Registrační číslo projektu: 
11-Pp-GRU-037

V rámci programu Grundtvig v projektu Part-
nerství a celoživotního učení jsme navázali 
spolupráci s GesellschaftfuerArbeits- undSo-
zialrecht in Fuerstenwaldee.V. (DE) a Stowar-
zyszenie „Mieszkancom Gminy Goluchow“ 
(PL) astali jsme se partnerem v projektu „Ro-
dina v dnešní společnosti“ („Familie in der 
heutigenGesellschaft“) spočívající ve společ-
ných aktivitách a mobilitách osob (min 12 
mobilit) v období 24měsíců tj. od 1.8.2011 
– 31.7.2013.

Cílem spolupráce je mezinárodní výměna in-
formací 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 pod-
půrným materiálem také ostatním uživatelům 
a institucím.

V roce 2013 jsme navštívili partnerské orga-
nizace v jejich zemích a uskutečnili za o.s. 
D.R.A.K. 7 mobilit (návštěv) a jednou jsme 
hostili naše partnery u nás. Připravili jsme pro 
ně odbornou diskuzi s asistentem poslance 
Petra Skokana panem Miroslavem Salačem 
v Parlamentu ČR a prohlídku historické Prahy 
(výstava Alfonse Muchy a účast na předání 
ocenění významným donátorům v Národním 
divadle).

Projekt je financován z akčního programu 
v oblasti celoživotního učení EU v celkové 
výši 13.200 EUR.

3.3.2 Projekt přeshraniční spolupráce 
s Kinderfarm Birkenhof, Zittau/Hartau
O letních prázdninách, přesněji od 15. 07. do 
26. 07. 2013, proběhl díky finanční podpoře 
partnerovi Česko – německého fondu budouc-
nosti dětský letní tábor na dětské farmě Bir-
kenhof.

Společně s dalšími českými i německými dět-
mi se děti rodičů navázaných na O.s. D.R.A.K. 
vrátily do období rytířů a poznaly zvyky stře-
dověku. Během tábora absolvovaly děti spous-
tu výletů i her, zažily veselé chvíle při koupání, 
dobrodružném putování do hor i návštěvu Les-
ního divadla, ZOO či hradu Oybin. Vše bylo 
završeno rytířskou slavností.

Děti byly ubytovány v přírodním prostředí (stan, 
chata, maringotka).

█ 3.4 Prorodinné aktivity

3.4.1 Projekt „S podporou D.R.A.K.a“
Celý název projektu: „D.R.A.K. radí a učí být 
dobrými rodiči“

Registrační číslo projektu: 7607

Projekt realizovalo O.s. 
D.R.A.K. díky dotaci 
MPSV – odbor rodiny 
a ochrany práv dětí ve výši 
105.500,-  Kč

Hlavní činnost o.s. D.R.A.K. 2013
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V rámci projektu “D.R.A.K. radí a učí být dobrý-
mi rodiči” byly zrealizovány následující aktivity:

- Vzdělávací aktivity:
• Přednáška: „Rehabilitační a relaxační cviče-

ní pro osoby se ZP i osoby zdravé“ 
• Přednáška: „Finanční gramotnost - 2. pilíř dů-

chodového pojištění“
• Přednáška: „Stres, syndrom vyhoření“
• Přednáška: „Podpora rodičovských kompe-

tencí“
• Přednáška: „Sociální služby v Libereckém 

kraji“
• Přednáška: „Asertivita jako prostředek zvlá-

dání konfliktů“
• Přednáška: „O zdravé výživě jinak“
• Workshop „Co dělat, když...?“

- Individuální poradenství
Rodičům z cílové skupiny byl v rámci projektu 
po celé období realizace k dispozici indivi-
duální poradce v oblasti rodiny, mezilidských 
vztahů, pracovního práva,...apod.

Na pozici individuálního poradce se vystřída-
ly během projektu dvě individuální poradkyně.

Poradkyně pracovaly s rodiči nejen v rámci 
„Clubu maminek“, kdy zodpovídaly obecné 
dotazy ze své poradenské oblasti, ale podpo-
řily také 12 osob, které zažádaly o individuál-
ní poradenství.

- „Club maminek v O.s. D.R.A.K.“
Club maminek v O.s. D.R.A.K. umožňuje zá-
jmové setkávání maminek postižených i zdra-
vých dětí. Maminkám byl Club k dispozici po 
celý rok každé úterý od 8:00 do 11:00 hod 
a každý pátek od 12:00 do pozdních odpo-
ledních hodin. Club byl organizován ve “Vel-
ké klubovně O.s. D.R.A.K.“ a vedla ho paní 
Anna Smetaníková (sama maminka dvou po-
stižených dětí ).

Maminkám byly v rámci Clubu v případě 
potřeby řešení otázek a záležitostí v sociál-
ní oblasti k dispozici sociální pracovnice O.s. 
D.R.A.K. 

Club maminek pořádal pro své členy různé 
volnočasové aktivity, přednášky, besedy a dis-
kuse.

Příklady akcí, které Club v roce 2013 po-
řádal: 
1. 2 - Dětský karneval
22. 2. - Odborná přednáška p. Bartošová 

- PREVENCE NACHLAZENÍ DĚTÍ, 
IMUNITA

12. 3. - Pozvánka k debatě a setkání pečují-
cích osob

7. 5. - DENTÁLNÍ HYGIENA - p. Bartošová
26. 4.  - Opékání buřtíků
18. 5. - Masáže (KOUZELNÝ DOTEK) - O.s. 

Delfíno

Hlavní činnost o.s. D.R.A.K. 2013
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17. 9. - Seminář - JAK ŽENY VNÍMAJÍ KRÁ-
SU ANEB PÉČE O TĚLO + BIO PO-
TRAVINY - p. Nováková

20. 12. – Vánoční „večírek“

Účast: celkem 17 maminek (+ jejich děti)

 - Psychosociální pobyt pro rodiny s dětmi 
„LIBVERDA 2013“
Termín, místo konání: 27. 9. – 29. 9. 2013, Láz-
ně Libverda, Hotel Nový dům, Hejnice 82

Počet účastníků pobytu: 17 (+2 sociální pra-
covnice + dobrovolník)

V projektu bylo podpořeno celkem 116 
osob, a to v rámci následujících aktivit:
Vzdělávací aktivity: 70 osob 
Individuální poradenství: 12 osob
Club maminek: 17 osob (+ jejich děti)
Víkendový psychosociální pobyt: 17 osob.

█ 3.5 Volnočasové aktivity a ostat-
ní akce o.s. D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. pravidelně pořá-
dalo různá setkání, semináře, či další volnoča-
sové aktivity (ruský kuželník, pálení čarodějnic, 
výlety). 

3.5.1 Rozvoj výtvarných dovedností osob 
s postižením
V sídle Občanského sdružení D.R.A.K. 
pokračoval v lednu 2013 projekt s ná-
zvem 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 něja-
kým handicapem.

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

Vedle klasických rukodělných prací jako je ba-
tikování nebo malba na textil si účastníci pro-
jektu mohli vyzkoušet také například práci s ter-
molisem, pomocí něhož vznikají 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 su-
šené květinové vazby do ruky, na stůl, ale také 
třeba na zeď. Účastníci se rovněž dozvěděli 
základní pravidla vázání, vypichování a lepe-
ní květinových dekorací, nahlédli do tajů ba-
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revné typologie a někteří si také osahali práci 
s novými pracovními pomůckami.

█ 3.6 Dobrovolnictví o.s. D.R.A.K. 

O.s. D.R.A.K. pracuje od roku 2003 také na 
bázi dobrovolnictví. Dobrovolnictví bylo vy-
užito v sociálních službách a v rámci volno-
časových a ostatních aktivit našeho sdružení. 
Bez podpory dobrovolníků si naši práci nedo-
kážeme představit. Do aktivit dobrovolnictví 
se v roce 2013 zapojily i organizace. S naší 
organizací spolupracuje Dobrovolnické cen- trum Severočeské vodovody a kanalizace, 

a.s., kteří nám pomohli s údržbou naší ekolo-
gické zahrady. Jednotliví dobrovolníci se za-
pojili i v rámci ostatních aktivit.

Již třetím rokem zorganizovalo Občanské sdru-
žení D.R.A.K. (ve spolupráci se Severočeskými 
vodovody a kanalizacemi) ceremoniál předá-
vání cen Křesadlo 2013 dobrovolníkům, kteří 
svou činností působí v různých oblastech spo-
lečenského a komunitního života v libereckém 
regionu.

Hlavní činnost o.s. D.R.A.K. 2013
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4
Vedlejší činnost o.s. D.R.A.K. 2013

Provozujeme dvě chráněné dílny a jednu 
šicí dílnu s chráněnými pracovními místy, ve 
kterých zaměstnáváme 31 těžce i lehce 
zdravotně znevýhodněných zaměstnan-
ců (resp. 17,36 přepočtených dle stavu 
k 31.12.2013). Pracovní náplně jsou tvořeny 
tak, aby osoby se zdravotním znevýhodněním 
při práci uplatnili své zbytkové či skryté doved-
nosti. Přizpůsobená pracovní doba a náplň 
činností napomáhá našim zaměstnancům zvlá-
dání základních pracovních návyků, komunika-
ci, odpovědnosti a spolupráci.

Náplní práce chráněných dílen jsou:
• lehké montážní práce, třídění výrobků, lepe-

ní obalů, balení zboží, kompletace zakázek 
dle zadání firmy

• šití dětských plen a oblečení (trička, mikiny) 
z biobavlny a jiných dárkových předmě-
tů pro děti a domácnost, šití ekologických 
dámských vložek

• potisky a nažehlování textilu – nápisy, obráz-
ky atd., výšivka firemních log na textil – čepice

• ruční výroba dekoračních předmětů a pří-
prava dárkových balíčků, vazačské práce

• výroba reklamních předmětů
• laminování a kopírování dokumentů pro fir-

my a širokou veřejnost, administrativní práce

V roce 2013 na provoz dílen a mzdy postiže-
ných zaměstnanců přispěl Úřad práce Libe-
rec celkovou výší dotací 2.191.827,- Kč.

█ 4.2 Ostatní vedlejší činnost

V roce 2013 se organizace zapojila také do 
programu „Stáže ve firmách“ organizované-
ho Fondem dalšího vzdělávání. Pod mentoro-
váním naší sociální pracovnice u nás 2 měsíce 
pracovala stážistka na pracovní pozici Koordi-
nátor kariérového poradenství pro ohrožené, 
rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel.

Prostřednictvím dodavatelského vztahu se naše 
organizace podílela také na projektu spolu-
financovaného z ESF s názvem „Regionální 
sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci“ číslo 
CZ.1.04/2.2.00/11.00008, kdy jsme pro ob-
jednatele realizovali poradenský program s bi-
lanční diagnostikou pro účastníky z úřadu práce.

Navázali jsme spolupráci s asociací PalmA-
soc, která sdružuje mezinárodně akreditova-
né lektory v oboru ošetřovatelských modelů 
a uspořádali dne 7.11.2013 v budově Krajské-
ho úřadu pro zájemce z libereckého regionu 
konferenci s názvem „Mezinárodní ošetřo-
vatelské modely a koncepty péče“.

█ 4.1 Chráněné dílny s chráněný-
mi pracovními místy o.s. D.R.A.K.

Vedlejší činnost 
o.s. D.R.A.K. 2013
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5
Rekonstrukce budovy

Rekonstrukce 
budovy

V roce 2013 jsme realizovali projekt s ná-
zvem „Realizace energetických úspor na 
objektu občanské vybavenosti – Oblačná 
450/1, Liberec“ financovaného v rámci Ope-
račního programu životní prostředí a Státní-
ho fondu životního prostředí. Dotace činila 
90% z celkových způsobilých výdajů a čini-
la 1.597.329,46 Kč. Na objektu občanské-
ho sdružení byly zatepleny obvodové stěny 
a vodorovné konstrukce a vyměněny výplně 

otvorů - okna a dveře. Realizace projektu po-
vede k výrazným úsporám energie na vytá-
pění budovy. Celková investice dosáhla výše 
3.481.105,- Kč.
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6
Dílčí projekty a dárci

Dílčí projekty  o.s. D.R.A.K. v roce 2013, 
které byly podpořeny z veřejných a nadač-
ních prostředků:

Nadace EURONISA
Projekt „Rozvoj výtvarných dovedností“ ve výši 
20.000,- Kč (2012)

Projekt „Psychorehabilitační  pobyt pro rodiny 
s dětmi“  ve výši 10.000,-Kč.

Nadace PRECIOSA 
Projekt „Terénní sociální služby v rodinách 
a u osob s tělesným postiž.“ ve výši 30.000,-Kč.

Českomoravská záruční a rozvojová ban-
ka, a.s.
Finanční příspěvek k ceně za bankovní záruku 
ve výši 135.706,33 Kč.

Nadační fond J&T
Příspěvek na zateplení objektu/výměna oken 
ve výši 100.000,- Kč.

Nadace Škola hrou
Projekt „Psychosociální pobyt pro rodiny s dět-
mi“ ve výši 2.000,-Kč.

Příspěvek na aktivity s klienty „Rozvoj výtvar-
ných dovedností“ ve výši 10.000,- Kč (2012)

Lesy České republiky, s.p.
Příspěvek na zateplení objektu ve výši 
30.000,- Kč.

Dílčí projekty 
a dárci
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Nadační fond Lasvit
Příspěvek na zateplení objektu ve výši 
200.000,- Kč.

Statutární město Liberec
Z Fondu zdraví SML byl podpořen projekt 
„Psychosociální pobyt pro rodiny s dětmi“ ve 
výši 6.000,- Kč.

Dary od fyzických a právnických osob (vč. 
nadací) v roce 2013 v celkové výši 95.450,- 
Kč, které byly alokovány na hlavní činnosti 
a 420.000,-Kč, které spolufinancovaly in-
vestiční akci zateplení objektu.

Rádi bychom poděkovali všem jednotlivcům 
a zástupcům společností, kteří se rozhodli 
a podpořili naše aktivity v roce 2013. Děku-
jeme Vám tímto, za Vaše pochopení a důvě-
ru v to, co děláme pro druhé. Vaše příspěvky 
vynakládáme s nejvyšším důrazem na jejich 
efektivní využití.

Všechny naše aktivity vedou k prevenci sociál-
ního vyloučení. 

Dílčí projekty a dárci
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7
Shrnutí a poděkování

Rok 2013 byl pro nás důležitým rokem v také 
oblasti investic. Realizovali jsme zateplení 
objektu (podrobnosti v bodě č. 5).  Z toho-
to projektu nám do budoucna zůstává zá-
vazek v podobě desetiletého úvěru ve výši 
1,29 MZCK, který hodláme financovat z výno-
sů  vedlejší hospodářské činnosti. Z finančních 
důvodů jsme museli ustoupit od realizace pro-
jektu parkových úprav a budeme se v dalších 
letech soustředit na nutné opravy opěrných zdí 
a oplocení. Podmínkou dalšího rozvoje organi-
zace je vytvoření parkovací plochy na pozem-
ku sdružení.

Děkujeme všem, kteří naší organizaci podpo-
rují a vidí v naší práci smysl a přínos pro spo-
lečnost. 

Shrnutí 
a poděkování

Ladislav Kořínek, 
předseda o.s. D.R.A.K.
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8
Hospodaření v roce 2013

Hospodaření 
v roce 2013

Náklady TCZK Výnosy TCZK

Spotřeba materiálu 13 187 Tržby za vl. výrobky 14 192

Spotřeba energie 413 Tržby z prodeje služeb 1 021

Opravy a udržování 18 Změna stavu zásob výrobků -23

Cestovné 117 Úroky 1

Ostatní služby 2 308 Kurzové zisky 27

Mzdové náklady 5 529 Zúčtování fondů 68

Zákonné sociální pojištění  1 647 Přijaté dary 95

Zákonné sociální náklady 21 Přijaté členské příspěvky 3

Daň z nemovitostí 1 Provozní dotace 9 113

Ostatní daně a poplatky 2

Ostatní pokuty a penále 4

Úroky 23

Kurzové ztráty 5

Jiné ostatní náklady 260

Odpisy dlouhodobého 
majetku 169

Dodatečné odvody daně z 
příjmů 34

CELKEM náklady 23 738 CELKEM výnosy 24 497

ZISK 759
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Aktiva TCZK Pasiva TCZK

Stavby 4 180 Vlastní jmění 2 250

Movitý majetek 1 343 Fondy -400

Pozemky 37 Účet výsledku hospodaření 759

Nedokončený dl. hm. majetek 0 Nerozdělený zisk 920

Oprávky ke stavbám -619 Dlouhodobé bankovní úvěry 1 211

Oprávky k mov. majetku -353 Dodavatelé 1 761

Výrobky na skladě 80 Přijaté zálohy 123

Odběratelé 1621 Ostatní závazky 21

Poskytnuté provozní zálohy 119 Zaměstnanci 334

Ostatní pohledávky 24 Zdravotní a sociální pojištění 178

Pohledávky za zaměstnanci 17 Ostatní přímé daně 21

Ostatní daně a poplatky 0 Daň z přidané hodnoty 26

Nároky a zúčt. se 
st.rozpočtem 116 Závazky ze vzt. ke státnímu 

rozpočtu 1 538

Nároky a zúčt. s rozp. ÚSC 0 Závazky ze vzt. k rozpočtu 
ÚSC 200

Dohadné účty aktivní 1 164 Jiné závazky 1

Pokladna 35 Krátkodobé bankovní úvěry 77

Bankovní účty 1 894 Dohadné účty pasivní 1

Náklady příštích období 25 Krátkodobé finanční 
výpomoci 744

Příjmy příštích období 149 Výdaje příštích období 67

CELKEM aktiva 9 832 CELKEM pasiva 9 832

Hospodaření v roce 2013
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Členění příjmů dle zdrojů TCZK

01 MPSV 795

02 MŠMT —

03 MZ —

04 MV —

05 Ostatní resorty státní správy —

06 Mezirezortní rady vlády —

07 Úřady práce 2 363

08 Magistrát, obec 6

09 Kraj —

10 Fondy zdrav. pojišťoven —

11 Nadace zahraniční i tuzemské 71

12 Sbírky —

13 Sponzorské dary 24

14 Příjmy od uživatelů 47

15 Prostředky ze strukturálních fondů EU 5949

16 Jiné 15 242

CELKEM 24 497

V Liberci dne 30. 6. 2014



Občanské sdružení D.R.A.K.
Oblačná 450/1 
460 01 Liberec 

IČ: 26636328
DIČ: CZ26636328

Telefon:
485 102 668 - o.s. D.R.A.K., sociální služby
485 105 349 - chráněná dílna

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 3377071339/0800

www.sdruzenidrak.cz
info@sdruzenidrak.org






