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Výroční zpráva  2016    občanské sdružení D.R.A.K. z.s.  

 
1.Úvodní slovo 

Vážení přátelé, uživatelé a donoři. Dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu za rok 

2016.  

 

O nás: 

Občanské sdružení  D.R.A.K.  bylo  založeno v roce 2003 a od svého vzniku se zabývá 

pomocí osobám s tělesným postižením, seniorům, dětem a rodinám. Aktivity a činnosti 

sdružení jsou postaveny na potřebách lidí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Jsou to 

domov, rodina, aktivita a komunikace. První písmena těchto slov tvoří také název občanského 

sdružení. Po získání objektu v Oblačné ulici v Liberci se podařilo otevřít první z dnešních 

dvou chráněných dílen. Činnost organizace se postupně stávala stále profesionálnější 

a s přijetím nové legislativy se sdružení stalo registrovaným poskytovatelem sociálních 

služeb. Dnes sdružení zajišťuje vedle provozu chráněných dílen a poskytování sociálních 

služeb i řadu volnočasových aktivit, a to nejen ve svém sídle v Liberci, ale i v pobočkách 

v Tanvaldu, Hrádku nad Nisou a Turnově. Uchazečům o zaměstnání je k dispozici 

registrovaná agentura práce zabývající se zprostředkováním pracovního uplatnění pro osoby s 

postižením. Od roku 2015 je součástí organizace dobrovolnické centrum a díky získané 

akreditaci také středisko dalšího vzdělávání profesionálů i laiků působících v sociální oblasti. 

Dnes sdružení zajišťuje vedle provozu chráněných dílen a poskytování sociálních služeb  i 

řadu volnočasových aktivit, a to nejen ve svém sídle v Liberci, ale i v pobočkách v Tanvaldu, 

Hrádku nad Nisou a Turnově. 

 
 
O.s. D.R.A.K.z.s. se angažuje v osvětově-informačních kampaních i při prosazování 

oprávněných zájmů lidí s tělesným postižením a úzce spolupracuje s orgány státní správy, 

zdravotnickými zařízeními, školami a neziskovými organizacemi podobného zaměření. 

Spolupracuje také s partnery v zahraničí (SRN, Rakousko, Polsko, Slovensko a Řecko) při 

harmonizaci norem a přístupů k podpoře lidí s handicapem lidí v zemích EU. 

Aktivně se zapojuje a spolupracuje s NRZP ČR ( zástupce organizací osob se zdravotním 

postižením),  ANNOLK a v neposlední řadě s NELLI.( zástupce neziskových organizací na 

celostátní a krajské úrovni). 

 

Celkový počet zaměstnanců organizace k 31.12. 2016: 58                                                                                                             

Počet zdravotně postižených zaměstnanců: 37  
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1. Organizační struktura k  31.12. 2016 

V prosinci 2016 proběhla v organizaci členská schůze, volby a změna stanov spolku o.s. 

D.R.A.K.z.s. Za předsedu organizace byl zvolen pan Ladislav Kořínek, čelenem 

organizace byla zvolena paní Bc. Lenka Bobvošová, revizorem byl zvolen pan    

Mgr. Bc.Vladimír Drahoš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomický úsek 

Chráněné dílny 
šicí dílna, textilní dílna, kreativní dílna, 

administrativní práce, copycentrum a další 

Budování kapacit 

D.R.A.K. 

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/

0001935 

TERÉNNÍ PROGRAMY 

SAS PRO ZP A SENIORY 

 SAS PRO RODINY S 

DĚTMI 

ODBORNÉ SOC. 

PORADENSTVÍ 

Šárka Růžičková,  

Bc. Lenka Bobvošová, 

Bc. Marie Ryšavá,  

Mgr. Martin Korych, 

Mgr. Tatiana Humeníková, 

Bc. Miroslava Urbanová, 

Mgr. Bc. Vladimír Drahoš, 

Bc. Zdeňka Synovcová, 

Bc. Martina Klingerová 

- sociální pracovníci v pracovním 

poměru 

Michaela Kolářová, 

Mirka Kyksová, DiS, 

Radka Řehnová, Jitka 

Šindelářová – pracovníci 

v sociálních službách v pracovním 

poměru 

Mgr. Martina Šrejmová 

- pedagogický pracovník 

v sociálních službách v pracovním 

poměru 

 

Projektová činnost 

 

organizační struktury uvnitř 

jednotlivých projektů tvoří 

samostatnou hierarchii v souladu 

s příslušným Rozhodnutím 

o poskytnutí dotace 

Sociální služby 

 

Mgr. Martin Korych 
vedoucí sociálních služeb 

sociální pracovník 

Ladislav Kořínek, předseda 
vedoucí chráněných dílen, technický pracovník 

Bc. Lenka Bobvošová 
člen polku, pokladník 

Úklid a údržba, nájemní vztahy 

Další součásti organizačně 

vyčleněné 

 

organizační struktury uvnitř 

jednotlivých součástí tvoří 

samostatnou hierarchii 

Centrum malých projektů 

Akreditované vzdělávací 

centrum 

Akreditovaná agentura 

práce 

Akreditované 

dobrovolnické centrum 
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2. Hlavní činnost o.s. D.R.A.K. z.s. 2016  

 

2.1. Sociální služby 

Rozdělení služeb pro uživatele a kdo nám pomáhá:  

 

Naše organizace poskytuje od roku 2007 čtyři registrované sociální služby. Dotace na 

poskytování služeb získává od MPSV, KÚLK a měst, kde své služby poskytuje. Dále 

jsou to finanční příspěvky od firem, nadací a individuálních dárců. V nemalé míře jsou 

to zakázky od firem a jednotlivců do chráněných dílen. Práce v dílnách je srovnatelná 

s prací na volném trhu práce. Sociální služby poskytujeme zdarma vlastníme: Pověření 

k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.  
 

Krajský úřad Libereckého kraje poskytl dotaci na předfinancování sociálních služeb 

prvního kvartálu roku 2016 OLP/3688/2015 ve výši  209 000,- Kč  
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poskytlo dotaci prostřednictvím KÚLK na rok 

2016 OLP/644/2016 ve výši:     2.436 000, Kč 

SAS rodiny    1.470 000,-Kč 

Odborné poradenství      267 000,-Kč 

SAS senioři       339 000,-Kč 

Terénní programy            360 000,- Kč 

 

 

Statutární město Liberec poskytlo dotace na poskytování sociálních služeb ve výši: 

167 449,-Kč 

SML – DS 201600495 – SAS rodiny 70 385,-Kč 

SML – DS 201600497 – Terén 26 180,- Kč 

SML – DS 201600496 – SAS senioři 41 284,- Kč 

SML – DS 201600494 – Poradenství 29 600,-Kč 

 

Město Turnov poskytlo dotaci   7/2016 SAS rodiny   ve výši 40 000,-Kč   

 

Město Tanvald poskytlo dotaci 32/2016 SAS rodiny ve výši  25 000,-Kč  

 

Obec Desná poskytla dotaci     21/16  SAS pro rodiny s dětmi ve výši  10 000,- Kč  

 

 

2.1.1. SAS pro rodiny s dětmi 

Služba je určena rodinám s dětmi. Posláním služby je zajistit rodinám v nepříznivé životní 

situaci podporu v takové míře, aby byly schopny za pomoci sociálního pracovníka svou 

nepříznivou situaci řešit. Cílová skupina: Služba je určena rodinám s dětmi do 26 let. 

 

2.1.2. Terénní programy 

Posláním je předcházet sociálnímu vyloučení, snižování míry sociálního vyloučení rodin i 

jednotlivců. Obsahem služby je poskytování sociální pomoci a poradenství lidem žijícím 

v sociálně vyloučených lokalitách, sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením 

ohroženým, kteří si nedokážou pomoci sami.  Cílová skupina: Služba je určena osobám s 

tělesným nebo kombinovaným postižením, dětem a mládeži ohroženým společensky 

nežádoucími jevy a osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách. 
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                   2.1.3  Odborné poradenství 

Poslání služby: Odborné sociální poradenství je zaměřeno zejména na poskytování 

poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, sociálních systémů, v oblasti vzdělávání 

a trhu práce. Okrajově je poskytováno poradenství také v oblasti práva a psychologie, včetně 

psychosociální terapie. Součástí služby je i půjčovna kompenzačních pomůcek. Cílová 

skupina: Služba je určena osobám s tělesným a kombinovaným postižením, osobám v krizi 

a rodinám s dětmi 

 

 

 

2.1.4. SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Poslání služby: Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením. Posláním 

služby je podpora seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním tak, aby mohli co nejdéle 

zůstat ve svém prostředí. Cílová skupina: Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním 

postižením. 

 

 

 

 

        

         
     Sídlo organizace – pracoviště Liberec                       Detašované pracoviště - Tanvald 

 

         
   

        Detašované pracoviště – Turnov                    Detašované pracoviště – Hrádek nad Nisou 
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          2.1.5. Bez auta se ke klientům nedostaneme. Služby poskytujeme v celém Libereckém 

kraji. Za firmu Kompakt s.r.o. nám manželé Zdeněk a Marcela Maruškovi předali v září 

2016 sociální automobil. Náš patron pan Vlastimil Harapes byl u toho.  

 
 

 

 

 

                    2.1.6.     Pedagogická činnost 

V o.s. D.R.A.K. probíhala v roce 2016 navazující pedagogická činnost. 

Součástí sociálních služeb v občanském sdružení  D.R.A.K. z.s.  je odborná pedagogická 

činnost s poradenstvím, která je jako sociální služby v organizaci zaměřena na sociálně slabé 

rodiny s dětmi nebo na děti s handicapem. Náplň aktivit pro děti a jejich rodiče je velmi 

různorodá a vychází výhradně z jejich individuálních potřeb. Každé dítě má většinou jiný věk, 

jiný problém a tudíž i jiné individuální potřeby. Vzhledem k tomu, že děti jsou nějakým 

způsobem handicapované, práce s nimi je velmi obtížná. 

Za výsledek považujeme zdárné navázání důvěrného kontaktu s handicapovanými dětmi, 

jejich pocit bezpečí a navázání komunikace s ochotou svěřit se s problémem. Výsledkem je 

též jejich spolupráce a otevřenost přijímat rady a nejrůznější postupy, které vedou k jejich 

radosti a lepším výsledkům ve škole, také ke zklidnění, pohybově – motorickým a tvořivým 

schopnostem s vyjádřením sám sebe.  Následně i chuť přijít příště. Za zdárný výsledek 

považujeme nejen spolupráci dětí, ale také spokojenost jejich rodičů. 
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                                  Práce v kuchyni D.R.A.K.  

 

 

 

 

 

 

3. Projektové aktivity 

             3.1. 

 

 
 

V prosinci 2016 jsme zahájili realizaci projektu: Budování kapacit D.R.A.K., 

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001935 

 

Cílem projektu je profesionalizace o.s.D.R.A.K., z.s., který se zaměřuje na práci se zdravotně 

postiženými, pečujícími a s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Díky projektu 

vznikne aktualizovaný strategický plán organizace, bude vytvořen plán fundraisingu, plán PR 

a marketingu, individuální plán rozvoje, plán evaluace. Stávající pracovníci žadatele se díky 

školení a expertní podpoře stanou interními odborníky na danou problematiku.  

Projekt probíhá od 12/2016 a bude ukončen 11/2018. Na realizaci projektu jsme získali 

3 264.415,- Kč  

 

 

V roce 2016 jsme ukončili 2 navazující  projekty hrazené Fondem pro nestátní neziskové 

organizace. Tyto dva projekty podpořily 2 cílové skupiny: rodiny s postiženými dětmi a 

romské rodiny s dětmi. Získali jsme zde mnoho zkušeností a námětů do další naší práci .  
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        3.1.1.    Centrum ucelené rehabilitace pro rodiny s dětmi. č. 3640049 Tento projekt 

probíhal  od 1.8.  2014 do 31.7. 2016 v Libereckém kraji a byl podpořen grantem z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů   www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. 

 

Hlavním cílem projektu bylo podpořit rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením v jeho 

přirozeném prostředí s cílem minimalizovat dopad na jeho vývoj i život celé rodiny. Aktivity 

nabízely různé metody využití poradenství (individuální, skupinové) a zejména kontinuální a 

podrobnou práci s celou rodinou včetně odlehčovacích aktivit.  

 

Práce koordinátorek jednotlivých center spočívala v terénní a ambulantní podpoře celých 
rodin. Zajišťovaly odborné konzultace, poradny, poradenství. Spolupracovaly se školami a 

poskytovateli sociálních služeb a volnočasových aktivit.    

Během projektu bylo podpořeno celkem 77 pečujících rodin s postiženými dětmi a zdravými 

sourozenci. Proběhly 2 psychorehabilitační pobyty,  uspořádali  jsme 13 odborných 

workshopů. 50 dětí bylo podpořeno v oblasti volnočasových aktivit dle vlastního přání.  

Velkým přáním rodin bylo pokračování v podporách, které směřovaly k naplnění cíle 

projektu.  

    3.1.2. Navazující práci s klienty jsme zajistili do konce roku 2016 díky podpoře Nadace 

Agrofert, která darovala na realizaci projektu 100 000,- Kč . 

 

 
CUR – rehabilitační pobyt pro zdravé sourozence Pláně pod Ještědem  

http://www.eeagrants.cz/
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                3.1.3.     Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., Liberec, úspěšně ukončilo dne 31.3. 

2016 realizaci projektu č. 3750042 „Centrum „Přebírání D.R.A.K“ pro rodiny s dětmi“, 
který byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů   

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. 

Projekt probíhal od 1.4. 2015, byl určen pro romské děti od 1 do 15 let a jejich rodiny z 

regionu Tanvaldsko. Probíhal v Centru Přebírání, U Školky 579, Tanvald, a také formou 

terénní práce v domácnosti u domácího doučování dětí.   

Cílem projektu bylo: pomoc dětem z romských rodin zapojit se a zůstat součástí hlavního 

vzdělávacího proudu v ČR; zvýšit dovednosti a znalosti romských dětí a tím jim tak ulehčit 
přechod do vzdělávacího procesu a Zvýšit šance romských dětí na ukončení povinné školní 

docházky na běžných základních školách, byly úspěšně splněny. Bylo uskutečněno 14 

celodenních či vícedenních volnočasových akcí, dále probíhaly akce vaření a provoz dětské 

herny. Těchto aktivit se zúčastnilo celkem 344 dětí a 117 rodičů. Lektoři a pediatrička 

připravili 16 osvětových besed na aktuální životní a zdravotní témata, kterých se zúčastnilo 

155 rodičů a dětí. Doučovacích aktivit v Centru se zúčastnilo 27 dětí, doučování v rodinném 

prostředí se zúčastnilo 26 dětí. V rámci aktivit k budování kapacity organizace proběhlo 7 

odborných kurzů, zúčastnilo se 58 zaměstnanců. 

 
Volnočasové aktivity v přírodě 

 
Statutární město Liberec podpořilo o.s. D.R.A.K. z.s. v oblasti vzdělávací a 

volnočasových aktivit: 

  

                  3.1.4.   2. ročník sportujeme s D.R.A.K.em DS 201600938 - 25 000,-Kč, kdy 

proběhlo bowlingové utkání osob se zdravotním postižením, seniorů, rodin s dětmi, ale i 

donátorů a spolupracujících organizací v Liberecké Home Credit Aréně  dne 12.10.2016.   

Soutěže se účastnilo 150 závodníků, kteří obdrželi občerstvení, diplom a cenu. Soutěžící 

družstva získala poháry. 

http://www.eeagrants.cz/
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3.1.5.    Podpora prevence bezpečnosti silniční dopravy D.R.A.K. Program 

prevence kriminality a bezpečnost DS 201600554  23 500,- Kč                                                                                               

Navazujeme  spolupráci nejen s rodiči a dětmi, ale také se základními školami, respektive 

s třídními učiteli dětí a to vzhledem k ucelenému působení. Další z možností, jak se dětem 

věnovat a udělat jim radost, je zúčastnit se během roku připravených akcí, které vznikají na 

základě zpracovaných projektů. Jedná se například o akce na Dopravním hřišti Liberec. Pro 

rodiny, které musí pečovat o postižené jedince a i pro ně samotné, byly sestaveny besedy 

s Městskou policií Liberec- odborem prevence a kriminality a to v rámci bezpečnosti těchto 

osob.  

 

 
 

 

               3.1.6. Bavíme se a učíme se s D.R.A.Kem  Primární prevence patologických jevů 

DS 201600535 30 000,-Kč     V rámci projektu „Bavíme a učíme se s D.R.A.K.em“ byl 
vytvořen kontinuální program za účelem propojení aktivního trávení volného času dětí a 
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osvětové činnosti s cílem snížení pravděpodobnosti výskytu sociálně patologických jevů. 
Cílovou skupinu tvořily děti ohrožené sociálně patologickými. Jednalo se zejména o děti 
z nízkopříjmových rodin, děti vyrůstající v neúplných rodinách nebo děti znevýhodněné 
z důvodu etnické příslušnosti, rizikového chování rodičů nebo zdravotního stavu.  

                                                                                                                               

  
 

 

                        3.1.7. Fitness cvičení pro seniory Prevence civilizačních chorob a podpora 

aktivit zdravého životního stylu DS 201600525  25 500,-Kč 

Projekt byl díky cvičení na židlích zaměřen na udržení a zlepšení fyzické kondice seniorů 

s pohybovými problémy, a také na pravidelné setkávání vrstevníků. Senioři vytvořili stabilní 

skupinu lidí, kteří pod vedením odborného fitness cvičitele společně nejenom cvičili, ale i 

sdíleli své potřeby, přání.   
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                  3.1.8.    Právo v občanském a pracovním životě Další vzdělávání a celoživotní 

učení DS 201600413 9 000,-Kč  

V rámci projektu byl uskutečněn cyklus seminářů, jejichž cílem bylo zvýšit praktickou znalost 

legislativního prostředí v ČR s důrazem na každodenní život občana a také z pohledu trhu 

práce. 

 

                    3.1.9.  Komunitní kompostování v D.R.A.K. Ekofond SML – odpady 

DS201600438 Komunitní kompostování v D.R.A.K.  32 500,-Kč 

Projekt podpořil nákup potřebného vybavení pro vytvoření kompostovacího dvorku na 

pozemku o.s. D.R.A.K. z.s. 

 

                     3.1.10. Veřejný park  OS D.R.A.K. Ekofond veřejná zeleň DS201600439 

70 000,-Kč   

V rámci projektu došlo k vytvoření studie veřejně přístupného parku na parcelách vlastněných 

o.s. D.R.A.K. z.s. 

 

 
 

 

3.1.11. Dobrovolnické centrum D.R.A.K.  rozhodnutí č. 141 25 000,-Kč 

Bylo akreditováno rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR, odboru prevence kriminality, Praha, 

dne 27. března 2015 pod č.j.: MV-23714-5/OP-2015, na dobu čtyř let. 

Cílem dobrovolnického centra je Vysílání dobrovolníků v rámci krátkodobé i dlouhodobé 

dobrovolnické služby v oblasti: 
a) pomoci zdravotně postiženým, seniorům, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny 

v jejich volném čase (volnočasové aktivity); 

 

b) v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně 

mezinárodních nevládních organizací (pomoc v projektech). 

 

Dobrovolnické centrum D.R.A.K. působí v rámci Libereckého kraje. 

Pro děti s poruchami učení a jinými handicapy a jejich rodiče probíhaly v rámci 

dobrovolnické skužby v o.s. D.R.A.K. z.s. ,,Psychomotorické hry“ pod vedením psychologa.  
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4. Mezinárodní spolupráce:  

 

4.1. Integra Wels  

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. ve spolupráci s rakouským partnerem ASSISTA  a Erwin 

Böhm Institutem ČR/SR  v zastoupení PhDr. Evou Procházkovou, PhD., uspořádal pracovní 

výjezd ve dnech 28. 4. – 29. 4. 2016 pro poskytovatele sociálních služeb, pro osoby se 

zdravotním postižením a pro pečující osoby do rakouského města Wels, kde se konal 

mezinárodní veletrh kompenzačních pomůcek. Cílem návštěvy veletrhu bylo porovnat 

mezinárodní trendy v sociálních a zdravotních službách. Na veletrhu probíhal bohatý program 

výstav inovačních produktů ze světa rehabilitace, péče a techniky, který byl doplněn 

vzdělávacími semináři, přednáškami aktuálními odbornými informacemi z ošetřovatelské a 

rehabilitační praxe. Primární fokus byl zaměřen na zapojení rodinných příslušníků do péče. 

V rámci veletrhu o.s. D.R.A.K. z.s. zajistilo tlumočení jak pro skupiny, tak i pro individuální 

schůzky poskytovatelů služeb. Tuto aktivitu podpořily: Statutární město Liberec 10 000,-Kč  

a Nadace Preciosa 15 000,-Kč  
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4.2.Statutární město Liberec Fond mezinárodní spolupráce  č. 109104/16  podpořilo v 

celkové výši   26 400,-Kč   spolupráci   o.s. D.R.A.K.z.s.  s německými neziskovými 

organizacemi v rámci projektu ”  Vzájemná setkávání, vzájemná  spolupráce“ V roce 2016 

proběhlo několik setkání v neziskových oganizacích  v Diakoniewerk Oberlausitz e.V., OLW 

- Werkstatt Löbau a v Kinderfarm Hartau, kde  došlo k dohodě o budoucí spolupráci  v oblasti 

podpory vzdělávání, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a podpory vzdělávání 

sociálních pracovníků.   
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4.3.Mezinárodní projekt  ERASMUS+ KA2  č. projektu 2014-1-DE02-

KA204-001023 

Zuhause in Europa - interessieren, motivieren, aktivieren probíhal od 09/2014 do  

08/2016 Leaderem projektu byla německá organizace GefAS e.V., z Erkneru 

Partnery projektu byly  Gminy  Goluchow – Stowarzyszenie – Polsko,                                   

NÁŠ TURIEC - Kláštor pod Znievom, Slovensko.  

Svým charakterem se jednalo o projekt vzdělávací, jehož výstupem byl společně 

vytvořený vzdělávací program pro cílové skupiny osob s různým omezením v 

oblasti vzdělávání a poznávání okolního světa. Naše organizace během průběhu 

projektu vytvořila a pilotně odzkoušela tři vzdělávací moduly, které se staly součástí 

celého vzdělávacího programu. První z vytvořených modulů nese název „Tolik 

zemí států pod jednou střechou“ a jeho cílem je představit EU jako místo, kde 

společně žije a sdílí své hodnoty velké množství lidí různých národností. V rámci 

toho dochází také k představení charakteristik jednotlivých národů, ale také 

společných historických a kulturních rysů uvnitř Evropy. Druhý vzdělávací modul 

nese název „Evropské instituce a jejich úlohy“ a aspiruje na stručné představení 

fungování administrativních a dalších procesů uvnitř Evropské unie. Třetí modul 

představil  ,,Evropu v budoucnosti – vize“            

Projekt byl slavnostně ukončen dne 26.8. 2016 v německém městě Erkner za 

přítomnosti zástupce Evropské unie.  

 

 
Závěrečná mezinárodní konference s prezentací o.s.  D.R.A.K.z.s.  
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                       4.4. Erasmus + KA2  č. projektu 2016-1-DE02-KA204-0003444 Integration 

verbindet Menschen – landerubergreifender Austausch von Basiswissen  

Projekt probíhá od 1.9. 2016 do 31.8.2018 

 

V září 2016 jme zahájili  realizaci nového projektu 

Do projektu jsou zapojeny 3 organizace. Leaderem projektu je německá organizace  GefAS 

e.V., spolek s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti práce s cílovými skupinami: rodiny 

s dětmi, osoby se zdravotním postižením, senioři, lidé bez domova, uprchlíci a azylanti. 

Poskytuje poradenství a řeší tyto potřeby: zadluženost,vzdělávání, bydlení, zaměstnávání, 

práva. Poskytuje ucelený program Taffel pomoci potřebným osobám, které se ocitli v tíživé 

situaci.  

Partnerem projektu je řecká společnost HEL.S.S.A., z Kréty, která má zkušenosti s 

výměnnými pobyty sociálně slabých osob( mladistvé), zaměstnáváním německých 

praktikantů v Řecku, zprostředkováním práce v zahraničí, dále s  jazykovým vzděláváním,     

s přípravou na trh práce, je  realizátorem projektů v oblasti vzdělávání obtížně 

vzdělavatelnými lidmi, duševně a tělesně postiženými. Cílem celého projektu je výměna 

vědomostí a znalostí v oblasti sociální práce.  
 

 

 
Mezinárodní setkání 2016 
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5. Vedlejší hospodářská činnost:  

 

 

      5.1. Chráněná pracovní místa 

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. v roce 2016 zaměstnávalo celkem 37 osob se zdravotním 

postižením na chráněných pracovních místech v organizaci. ÚP Liberec vypomohl částečně 

kompenzací mezd osob se zdravotním postižením a asistentů práce. 

      5.1.1. ÚP Jablonec nad Nisou: dohoda č. JNA- P-2/2016 poskytl dotaci v celkové výši 231  

000Kč na vytvoření třech nových chráněných pracovních míst v Tanvaldu, kde jsme otevřeli  

šicí dílnu a  charitativní ošatník pro sociálně slabé osoby.  

       5.1.2.Dále poskytl dotace na vyhrazení společensky účelného pracovního místa  pro 

osobu se zdravotním postižením na pozici pomocný dělník k údržbě objektu v Tanvaldu 

v celkové výši 178 500,-Kč č. JNA-SZ-125/2016.  

       5.1.3.Další dotací vypomohl na vybudování pracovního místa pro asistentku práce 

v chráněné dílně Tanvald v celkové výši 216 000,-Kč č. JNA-SZ-84/2016.  

       5.1.4.V Tanvaldu jsme obdrželi dotaci na vytvoření společensky účelného místa Tradiční 

zpracovatel textilu ve výši 117 326,-Kč č. JNA-S-6/2016, kdy bylo místo obsazeno osobou se 

zdravotním postižením.  

 

 
Šicí dílna Tanvald 
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Sociální ošatník Tanvald 

 

 

 
Šicí dílna Liberec 
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          6.Vzdělávání 

 

Spolek  D.R.A.K. z.s.  Liberec se dnem 20. 02. 2015 stalo akreditovanou vzdělávací institucí. 

Programy jsou akreditovány MPSV ČR do 06/2019  

     6.1. 

01- Prevence kriminálních a rizikových jevů pro seniory 

     6.1.1. 

02 - Úvod do prevence syndromu vyhoření – stres, adaptace a relaxace 

     6.1.2. 

03 - Vliv technických prostředků na kvalitu života osob s tělesným postižením 

     6.1.3. 

04- Úvod do problematiky kvality v sociálních službách 

 

 

      7.  Dílčí projekty 

 

      7.1.  Během roku 2016 probíhaly technické úpravy a stavby na pozemku o.s. D.R.A.K.z.s.  

      7.1.1.Díky podpoře Lesů České republiky s.p. v celkové výši 50 000,-Kč proběhla I. Etapa 

realizace parkoviště pro vozíčkáře a lidi se zdravotním postižením.  

       7.1.2.Také Nadace ČEZ č.OK36_16, poskytla celkem 49 311,-Kč na stavbu ,, Parkoviště 

D.R.A.K.“ v grantovém řízení Podpora regionů – Oranžové kolo. 

       7.1.3.Nadační fond Lasvit Č.2016/56/227 poskytl v celkové výši 60 000,-Kč na stavbu 

opěrné zdi při zdvojení daru od firmy: Media 21, s.r.o. 

 

 
Budování opěrné zdi parkoviště 2016 
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8. Prezentace o.s. D.R.A.K. z.s. 

 

8.1. Prezentace probíhala po celý rok formou prodejů výrobků chráněných 

dílen na různých akcích a trzích řemeslné výroby. 

 
       8.1.1. Prezentovali jsme naši práci na odborném sympoziu v Praze dne  9.12. 2016 

s názvem Biografie v managmentu dlouhodobé péče, kde  proběhlo setkání odborníků 

z oblasti péče. Kvalita začíná od personálního klíče, hlavní motto sympoziai. 
o.s.  D.R.A.K. z.s. prezentovalo svou činnost a výrobky chráněných dílen, zástupci organizace 

se účastnili diskuzí v oblasti sociální práce. 

 

     8.1.2.Sport Live 2016 největší sportovní veletrh proběhl v sobotu 3. září v Home 

Credit Areně a přilehlém Sport Parku Liberec. Zde jsme prezentovali práci chráněných 

dílen. 

 
    8.1.3. EDUCA MYJOB LIBEREC 2016 Jubilejní 10. ročník veletrhu vzdělávání a 

pracovních příležitostí 

přilákal do Home Credit Areny na jedenáct tisíc návštěvníků. Ti se mohli během tří dnů 

seznámit s více než 70 expozicemi středních a vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí 

nebo navštívit stánek 47 zaměstnavatelů, personálních agentur a dalších subjektů nabízejících 

konkrétní pracovní uplatnění v Libereckém kraji, Česku i v členských státech EU. 
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9. Poděkování donátorům, firmám, spolupracujícím organizacím jednotlivcům, 

ocenění: 

 

        9.1.Nadační fond Lasvit v roce 2016 prostřednictvím o.s. D.R.A.K. z.s. pomáhal  

rodinám a jednotlivcům v oblasti  nájmu, nákupu pomůcek, platby nemocničního pokoje pro 

maminku při hospitalizaci dítěte v nemocnici v celkové výši: 18 635,-Kč 

 

         9.1.1.Firma FCC, Liberec s.r.o. přispěla na provoz organizace 10 000,-Kč 

         9.1.2.Statutární město Liberec přispělo 15 000,-Kč, které byly využity na činnost 

organizace 

          9.1.3. Liberecký sekenhand daroval ošacení pro lidi v nouzi 

          9.1.4.Nadační fond Lasvit a zaměstnanci firmy Lasvit darovali do našeho zařízení 

nábytek, vybavení, hračky a ošacení pro rodiny a osoby v nouzi 

 

          9.1.5. Jednotlivci:  

Paní Zuzana Půlkrábková 3000,-Kč 

Pan Jiří Kapitán 10 000,-Kč 

Paní Zdeňka Paurová 10 000,-Kč 

Paní Květoslava Pěčková   - Vánoční strom přání, pomoc se získáním dárků pro 50 dětí z o.s. 

D.R.A.K.z.s., sociálně slabé rodiny  

Jednotliví nejmenovaní lidé darovali do sociálního ošatníku v Tanvaldu oblečení, vybavení.  

 

       9.1.6. Spolupracující organizace:  

Poděkování patří všem spolupracujícím organizacím, kterým jde o společnou věc. Pomoc 

lidem, rodinám, dětem, seniorům v nouzi. 

 

       9.1.7. Poděkování patřím stálým zadavatelům práce pro zdravotně postižené osoby: 

Město Tanvald 

Statutární město Liberec  

Firma Lipa velkoobchod s papírem s.r.o.  
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Firma Pema velkoobchod s drogérií s.r.o.  

Firma Ing. Petra Pecára 

Firma Copia s.r.o.  

 

     9.1.8.  o.s. D.R.A.K. z.s. nominovalo na cenu Ď paní Květoslavu Pěčkovou a  Nadaci 

Euronisa. Tentokrát zvítězila Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, kde máme 

dobré přátele a část členů této organizace jsou našimi zaměstnanci. 

 

   9.1.9. Poděkování patří panu doktorovi Zdeňkovi Kleinhamplovi za spolupráci v oblasti 

pracovního lékařství.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Hospodaření organizace v roce 2016 

 

 

Náklady tis Kč 
 

Výnos 

Spotřeba materiálu 15 345 
 

Tržby za vl.výrobky 

Spotřeba energie 300 
 

Tržby z prodeje služeb 

Prodané zboží 15 
 

Tržby za prodej zboží 

Opravy a udržování 75 
 

Úroky 

Cestovné 160 
 

Kurzové zisky 

Ostatní služby 901 
 

Zúčtování fondů 

Mzdové náklady 6 609 
 

Jiné ostatní výnosy 

Zákonné sociální pojištění 1 878 
 

Přijaté dary 

Daň z nemovitostí 1 
 

Přijaté členské příspěvky 

Ostatní daně a poplatky 4 
 

Provozní dotace 

Pokuty a penále 27 
 

  

Manka a škody 13 
 

  

Úroky 70 
 

  

Kurzové ztráty 3 
 

  

Odpis nedobytné pohledávky 77 
 

  

Jiné ostatní náklady 96 
 

  

Odpisy majetku 141 
 

  

Změna stavu zásob výroby -7 
 

  

CELKEM náklady 25 708 
 

CELKEM výnosy 

   
ZISK 
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Aktiva tis Kč 
 

Pasiva 

Stavby 4 603 
 

Vlastní jmění 

Movitý majetek 1 398 
 

Fondy 

Pozemky 37 
 

Nerozdělený zisk 

Nedokončený dl.hm.majetek 429 
 

Dlouhodobé bankovní úvěry 

Oprávky ke stavbám -863 
 

Dodavatelé 

Oprávky k mov.majetku -530 
 

Přijaté zálohy 

Výrobky na skladě 56 
 

Ostatní závazky 

Odběratelé 1 617 
 

Zaměstnanci 

Poskytnuté provézní zálohy 90 
 

Zdravotní a sociální pojištění 

Ostatní pohledávky 8 
 

Ostatní přímé daně 

Pohledávky za zaměstnanci 4 
 

Daň z přidané hodnoty 

Náklady příštích období 17 
 

Závazky ze vzt.ke státnímu rozpočtu 

Dohadné účty aktivní 106 
 

Závazky ze vzt.k rozpočtu ÚSC 

Pokladna 9 
 

Jiné závazky 

Banka 2 577 
 

Dohadné účty pasivní 

    
 

Krátkodobé finanční výpomoci 

    
 

Výdaje příštích období 

CELKEM aktiva 9 558 
 

CELKEM pasiva 

   
ZISK 

 

 

V Liberci dne 30.6. 2017 

 

Ladislav Kořínek, předseda o.s. D.R.A.K.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


