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Výroční zpráva za rok 2019 Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. 
 
 
 
 
1. Úvodní slovo 

Rok 2019 v naší organizaci: 
Probíhaly průběžně terénní úpravy kolem objektu, zvětšili jsme parkovací možnosti pro zaměstnance 
a klienty s tělesným postižením. Opravili jsme terasu a upravili její povrch a umožnili tak bezpečnou 
trasu zaměstnancům chráněných dílen. Poskytovali jsme sociální služby, u kterých jsme pokračovali 
v rozvoji a jejich zkvalitňování směrem ke klientům. Realizovali jsme několik projektů, kde jsme získali 
mnoho partnerů pro společnou práci doma i v zahraničí.  
 
 
O nás: 
Občanské sdružení D.R.A.K. bylo založeno v roce 2003 a od svého vzniku se zabýváme pomocí osobám 
s tělesným postižením, seniorům, dětem a rodinám. V roce 2006 jsme rozšířili činnost o podporu osobám 
ohroženým sociálním vyloučením. Aktivity a činnosti sdružení jsou postaveny na potřebách lidí, kteří 
se ocitli v nepříznivé životní situaci. 
 
D.R.A.K. je Domov, Rodina, Aktivity a Komunikace. První písmena těchto slov tvoří také název našeho 
sdružení. Cílem naší organizace je zřídit a provozovat Centrum ucelené rehabilitace osob s tělesným 
postižením a jich pečujících rodin a poskytovat sociální služby osobám ohroženým sociálním vyloučením.  
 
V roce 2007 jsme od města Liberce odkoupili objekt, ve kterém sídlíme a začali jej zvelebovat jak pro naše 
zaměstnance, tak pro naše klienty. Naše služby poskytujeme nyní na třech dalších místech v Libereckém 
kraji a to: na pobočkách v Tanvaldu, v Hrádku nad Nisou a v Turnově. Uchazečům o zaměstnání je také 
k dispozici registrovaná agentura práce zabývající se zprostředkováním pracovního uplatnění pro osoby 
se zdravotním postižením. Od roku 2015 je součástí naší organizace Dobrovolnické centrum. 
 
Občanské sdružení 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. 
Spolupracujeme také s partnery v zahraničí (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Řecko a Itálie) 
při harmonizaci norem a přístupů k podpoře lidí s handicapem v zemích EU. 
 
 
Celkový počet zaměstnanců organizace k 31.12.2019 je 61 osob. 
 
Počet zaměstnanců se zdravotním postižením je 42 osob. 
 



2 

 

1. Organizační struktura k  31.12.2019  
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2. Hlavní činnost Občanského sdružení D.R.A.K. z.s. v roce 2019 
 

Sociální služby 
Rozdělení služeb pro uživatele a kdo nám pomáhá:  
Naše organizace získala pověření k poskytování sociálních služeb v obecném hospodářském zájmu již v roce 
2015. Služby sociální prevence, které napomáhají předcházení patologickým jevům ve společnosti, 
poskytujeme od samého založení organizace, od roku 2003. 
 
SAS Turnov: 
V roce 2019 byla služba poskytnuta 49 uživatelům – rodinám s dětmi, a to na území obce s rozšířenou 
působností Turnov. Služba je určena širokému spektru potenciálních uživatelů, lze však konstatovat, že 
cílová skupina je poměrně konstantní – jedná se nejčastěji o rodiny s nízkým sociálním statusem, nízkými 
příjmy a nízkou úrovní rodičovských kompetencí. Služba tak reaguje na problémy, které se v populaci 
vyskytují. Při depistáži pracovníci často narážejí na rodiny žijící v nevyhovujících podmínkách, bez energií, 
vody či dokonce bez základního vybavení domácnosti. 
 
Zajištění služby v roce 2019: 2 pracovní úvazky. 
Celkové náklady v roce 2019: 891.693,- Kč –  Služba v regionu TURNOVSKO byla v roce 2019 zajištěna 
v rámci projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém 
kraji“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734. 
 
SAS Tanvald: 
V roce 2019 byla služba poskytnuta 57 uživatelům – rodinám s dětmi, a to na území obce s rozšířenou 
působností Tanvald. Služba je určena širokému spektru potenciálních uživatelů, lze však konstatovat, že 
cílová skupina je poměrně konstantní – jedná se nejčastěji o rodiny s nízkým sociálním statusem, nízkými 
příjmy a nízkou úrovní rodičovských kompetencí. Služba tak reaguje na problémy, které se v populaci 
vyskytují. Při depistáži pracovníci často narážejí na rodiny žijící v nevyhovujících podmínkách, bez energií, 
vody či dokonce bez základního vybavení domácnosti. 
 
Zajištění služby v roce 2019: 3 pracovní úvazky. 
Celkové náklady v roce 2019: 1.315.362,- Kč - Služba v regionu TANVALDSKO byla v roce 2019 zajištěna 
v rámci projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém 
kraji“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734. 
 
SAS Liberec: 
Ve sledovaném roku byla poskytována v pracovní dny, a to jak v ambulancích (Liberec, Hrádek n. N.), tak 
také v terénu. V roce 2019 byla služba poskytnuta 38 uživatelům – rodinám s dětmi, což je oproti 
předchozímu roku nárůst o 10 rodin. Služba je určena širokému spektru potenciálních uživatelů, lze však 
konstatovat, že cílová skupina je poměrně konstantní – jedná se nejčastěji o rodiny s nízkým sociálním 
statusem, nízkými příjmy a nízkou úrovní rodičovských kompetencí. Služba tak reaguje na problémy, které 
se v populaci vyskytují. Při depistáži pracovníci často narážejí na rodiny žijící v nevyhovujících podmínkách, 
bez energií, vody či dokonce bez základního vybavení domácnosti. 
 
Zajištění služby v roce 2019: 2 pracovní úvazky. 
Celkové náklady v roce 2019: 1.402.184,- Kč – V roce 2019 byla služba realizována díky dotaci Libereckého 
kraje č. OPL/857/2019 a za finanční podpory Statutárního města Liberec. 
 
SAS senioři: 
Ve sledovaném roku byla služba poskytována v pracovní dny, a to jak v ambulancích (Liberec, Turnov, 
Tanvald), tak také v terénu. Oproti předchozímu roku došlo k mírnému nárůstu uživatelů služby (o 2 osoby). 
Celkem byla služba poskytnuta 30 uživatelům.  Služba je určena širokému spektru potenciálních uživatelů 
od mladých dospělých až po starší seniory a lze konstatovat, že cílová skupina se výrazně přesouvá 
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od mladších OZP ke starším seniorům, kteří potřebují podporu k tomu, aby mohli i nadále zůstat ve svém 
přirozeném prostředí. Služba tak reaguje na problémy, které se v populaci vyskytují. Při depistáži pracovníci 
často narážejí na seniory žijící osamoceně, bez profesionálních služeb, s minimem sociálních kontaktů a bez 
příslušných dávek. To má vliv na další zhoršování zdravotního stavu, sociální exkluzi a může přinášet 
i výrazně negativní sociální jevy (např. kriminalita páchaná na seniorech apod.). 
 
Zajištění služby v roce 2019: 1,2 pracovního úvazku. 
Celkové náklady v roce 2019: 711.542,- Kč – V roce 2019 byla služba realizována díky dotaci Libereckého 
kraje č. OPL/857/2019 a za finanční podpory Statutárního města Liberec. 
 
Terénní programy: 
Ve sledovaném roku byla poskytována v pracovní dny, a to v terénu, na území Libereckého kraje. Oproti 
předchozímu roku došlo k výraznému nárůstu uživatelů služby (o 317 osob). Je to dáno tím, že pracovníci 
ve službě navázali s uživateli užší kontakt a získali kontakty i uvnitř sociálně vyloučených lokalit a skupin, 
což vedlo ke značnému rozšíření dopadu služby v terénu. Na druhou stranu je třeba říci, že právě tuto službu 
využívají uživatelé převážně anonymně a krátkodobě, proto je uvedené navýšení sice markantní, ale ne tolik 
překvapivé. Bohužel také není možné zcela vyloučit případné duplicity jednotlivých uživatelů, neboť  
se jedná o skupiny, které často migrují a pracovníci v jednotlivých lokalitách nejsou schopni identifikovat, 
jestli daná osoba tutéž službu již využila v jiné lokalitě či se jedná o unikátního uživatele. Celkově byla služba 
poskytnuta 349 uživatelům. 
 
Zajištění služby v roce 2019: 1,2 pracovního úvazku. 
Celkové náklady v roce 2019: 756.865,- Kč – V roce 2019 byla služba realizována díky dotaci Libereckého 
kraje č. OPL/857/2019 a za finanční podpory Statutárního města Liberec. 
 
Odborné sociální poradenství: 
Ve sledovaném roku byla poskytována v pracovní dny, a to jak v ambulancích (Liberec, Turnov, Tanvald), 
tak také v terénu. Oproti předchozímu roku došlo k navýšení uživatelů služby (o 76 osob). Celkem byla 
služba poskytnuta 325 uživatelům. Služba je určena širokému spektru potenciálních uživatelů bez rozdílu 
věku a lze konstatovat, že cílová skupina se kontinuálně nejvíce rekrutuje z osob se zdravotním postižením 
a osob pečujících. 
 
Zajištění služby v roce 2019: 1,2 pracovního úvazku. 
Celkové náklady v roce 2019: 812.627,- Kč – V roce 2019 byla služba realizována díky dotaci Libereckého 
kraje č. OPL/857/2019 a za finanční podpory Statutárního města Liberec. 

 
Sídlo organizace Liberec 
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Detašovaná pracoviště v Tanvaldu, Turnově a Hrádku nad Nisou 
 

 
 
2.1.1. KÚLK na rok 2019 poskytl na předfinancování sociálních služeb OLP/5520/2018ve výši 263 000,-Kč, 
z toho:  
SAS pro rodiny s dětmi 95.000,- Kč 
Odborné poradenství 48.000,- Kč 
SAS pro seniory a OZP 60.000,- Kč 
Terénní programy 60.000,- Kč 
2.1.2. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poskytlo dotaci prostřednictvím KÚLK na rok 2019 
OLP/857/2019 ve výši 2.998 000,- Kč  z toho: 
SAS pro rodiny s dětmi 1.113.000,- Kč 
Odborné poradenství 647.000,- Kč 
SAS pro seniory a OZP 619.000,- Kč 
Terénní programy 619.000,- Kč 
 
2.1.3. 
Krajský úřad Libereckého kraje:  
Realizace veřejné zakázky zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v rámci 
projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“, registrační číslo projektu 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734, financovaného z Evropského sociálního a investičního fondu, 
státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost.  
Realizace probíhala od 10.07.2017 do 31.12.2019  a získali jsme finanční podporu pro tyto dvě lokality:  
Část 11 - Tanvaldsko - OLP/4431/2016 (od 10.7.2017 do 31.12.2019) ve výši 3,854.304,- Kč. 
Část   9 - Turnovsko - OLP/4429/2016 (od 10.7.2017 do 31.12.2019) ve výši 2,569.536,- Kč. 
Všechny indikátory (počty klientů, podpořených osob a počty časových jednotek), stanovené smlouvami 
byly u obou veřejných zakázek úspěšně splněny. 
 
2.1.4. Statutární město Liberec poskytlo dotace na poskytování sociálních služeb na rok 2019 ve výši 
114.606,-Kč-Kč, z toho: 
DS 201901024-  SAS pro rodiny s dětmi 48.209,- Kč 
DS 201901022 – Terénní programy 12.470,- Kč 
DS 201901023 - SAS pro seniory a OZP 26.176,- Kč 
DS 201901021 – Odborné sociální poradenství 27.751,- Kč 
 

3. Vzdělávací činnost 
 
 3.1.1. Statutární město Liberec poskytlo dotaci DS: 201900884 ve výši 31.000,-KČ na projekt ,, Poznej 
jiný jazyk, získáš nové přátele D.R.A.K. 2019, který se týkal výuky německého jazyka osob se zdravotním 
postižením. Dále to byla podpora OZP v oblasti získání přehledů o vzdělávání s cílem získat zaměstnání. 
Podařilo se nám vycestovat na stáž do zahraničí, navštěvovat pracovní partnery v zahraničí a společně 
prodávat vlastní výrobky.  
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3.1.2. Statutární město Liberec poskytlo dotaci DS: 201900896 ve výši 23.000,-Kč na projekt ,,S inkluzí 
k lepším životním příběhům“. Projekt byl zaměřen na vzdělávání zdravotně postižených osob v oblasti 
finanční gramotnosti a poskytování první pomoci v domácnosti.  
 
3.1.3.  
Soutěž o nejkrásnější obrázek a jméno pro medvídka probíhala na několika základních školách 
v Libereckém kraji. Celkem 320 dětí zaslalo malované obrázky medvěda se jménem. Komise složená 
z odborníků, výtvarníků a vedoucím panem Vlastimilem Harapesem vybrala vítězný obrázek a jméno 
pro medvěda. Každá třída, která se zapojila do soutěže o obrázek a jméno textilnímu medvědovi získala 
vybavení pro žáky do výtvarné výchovy. Celkem se zapojilo 10 škol a 2 zahraniční partneři. 
 

 
 
3.1.4. 
Podařilo se nám sehnat 1 místo na školení pro úředníky měst, krajů a ministerstev. Školení se týkalo 
slušného chování. Jsme rádi, že jsme se mohli společně účastnit.  
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3.1.5. Vzděláváme se v různých sekcích. Hlavně pak, povinně v oblasti sociální práce. 

 
 
3.1.6. Krajský úřad Libereckého kraje poskytl dotaci OLP/2801/2019 ve výši 20.000,-Kč na projekt 
,,D.R.A.K.ův den s medvědem aneb Život do vlastních rukou“  
 

 
 

4. Ekologická činnost 
 
4.1.1. O.s. D.R.A.K. z.s. na vlastní náklady pořídilo semena a sadbu, které jsme vysázeli do zahradních bagů 
záhonů. Naši zaměstnanci řádně třídili odpad a kompostovali v zahradních kompostérech. Ošetřili jsme 
keře, stromy a rostliny. Vytvořili tak biotop pro vzácnou floru a faunu, žijící na pozemcích organizace.  
 

5. Rozvojová spolupráce 
 

5.1.1. Statutární město Liberec poskytlo dotaci DS: 201900919 ve výši 72.000,-Kč na projekt ,, Oprava 
a úprava povrchu terasy D.R.A.K.“terasa slouží jako jediná bezbariérová trasa pro imobilní osoby, které se 
v naší organizaci vzdělávají, pracují zde, jsou klienty sociálních služeb, či dochází na volnočasové aktivity. 
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5.1.2. V roce 2019 se nám podařilo získat nového partnera, který nám zdarma natočil film o organizaci. 
 

 
 

6. Aktivizační činnosti mimo sociální oblast 
 

6.1.1. Statutární město Liberec poskytlo finanční příspěvek DS 201900765 ve výši 49.000,-Kč na projekt,, 
Zdravý duch ve zdravém těle D.R.A.K. 2019“, kdy se zdravotně postižení zaměstnanci o.s. D.R.A.K. z.s. (30 
osob) účastnili psychorehabilitačního pobytu v Lázních Libverda s léčebným programem. 
 
6.1.2. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví přispěl na stejný projet ,, Zdravý duch ve 
zdravém těle D.R.A.K. 2019“  OLP/2480/2019  v celkové výši  5.820,-Kč   
 

 
 
 

7. Projektové akivity 

  

 

 

7.1.1. „Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K.“  CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004417 
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Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. je od 1. října 2017 realizátorem projektu financovaného z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České republiky. 

Tříletý projekt Občanského sdružení D.R.A.K. z.s. reaguje na nízkou zaměstnanost mladých lidí 
se zdravotním postižením (OZP) v Libereckém kraji, která je spojená s nízkým stupněm jejich vzdělání 
a nízkou připraveností na trh práce. Projekt prostřednictvím 8 klíčových aktivit podporuje žáky se SVP 
při vstupu na trh práce a pomáhá vytvářet inkluzivní prostředí v zapojených školách. Současně podporuje 
v tématu inkluze učitele, rodiče a širokou veřejnost.  

Cílové skupiny: Děti a žáci 7. – 9. tříd ZŠ, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření 
inkluzívního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících 
v oblasti volného času dětí a mládeže; Děti a žáci 7. – 9. tříd ZŠ, se speciálními vzdělávacími potřebami; 
Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ; Rodiče dětí a žáků; Veřejnost. MŠMT v roce 2019 schválilo rozšíření 
na děti již od 5. třídy a 1. stupně speciální SŠ. 

Termín realizace projektu: 1.10.2017 – 31.12. 2020. Alokována částka: 7.358.601,20 Kč. 

 

 

8. Dobrovolnické centrum  D.R.A.K. 
 

V roce 2019 jsme vedli a financovali z vlastních zdrojů dobrovolnické centrum, které je určeno: 
 

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). 
Celkem s námi v roce 2019 aktivně spolupracovalo 5 dobrovolníků.  
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9.     Mezinárodní spolupráce:  

9.1.1. Název projektu:   „K inkluzi společnou cestou”     

V roce 2018 jsme realizovali projekt s německým partnerem Diakoniewerk Oberlausitz e.V. „K inkluzi 
společnou cestou”. Pro rok 2019 jsme se společně dohodli na tom, že nebudeme využívat dotace určené 
k těmto účelům (přeshraniční spolupráce). Nastavili jsme si vlastní plán spolupráce, ve které pokračujeme.                                                 

 
 

 
 
 
 

9.1.2.. Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., německý, řecký a italský partner realizovali  mezinárodní projekt  
s názvem : ,,Evropě se daří dobře!? Otázky a odpovědi na téma euroskeptismu.“ 
Celkový rozpočet projektu je  145.000,- Euro. 
Číslo projektu:  2017 –  1775/001-001 
Projekt byl zahájen 1.9.2017  a zdárně byl ukončen dne  28.2.2019 
Financovaní projektu je z EU programu:  „Europe for citizens“ (Evropa pro občany), 
podprogram: Demokratická angažovanost a podíl občanů  
akce: Projekty pro civilní obyvatelstvo  
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9.1.3. Řecký partner Hel.S.S.A. s dalšími zástupci organizací ze zahraničí připravil a realizoval mezinárodní projekt 

Erasmus+ KA105 Mobility of Youth Workers„Together Against Stereotypes“Heraklion, Crete, September 
2019, kde jsme se v rámci projektu setkali s dalšími partnery z Bulharska, z Itálie, z Turecka, Španělska, Litvy 
a Řecka. Cílem projektu bylo: Prezentace České republiky, sociální práce a Občanského sdružení D.R.A.K., 
z.s. Liberec v zahraničí. Navázání kontaktů na odborníky v zahraničí, zejména v Řecku, Itálii, Turecku 
a Bulharsku. Posílení jazykových kompetencí všech účastnic pracovní skupiny. Hlubší porozumění situaci lidí 
s odlišností v jakékoli společnosti. Osvojení si řady praktických dovedností pro práci s lidmi se speciálními 
potřebami, pro tréninkové programy atd. 6 osob z organizace se účastnilo pracovního setkání na Krétě. 
 

9.1.4. Německý partner Gefas společně s námi, řeckým partnerem Hel.S.S.A. a italským partnerem 
Include+ připravili mezinárodní projekt: Erasmus+ KA2 Strategische Partnerschaften 
Projektnummer:2019-1-DE02-KA204-006108 Projekttitel: „Kompetent durch Bildung“Zeitraum: 01.09.2019 
– 31.08.2021. V září 2019 jsme získali kladné hodnocení projektu a od října 2019 jsme se všichni aktivně 
zapojili do mezinárodní spolupráce. Získávání kompetencí prostřednictvím vzdělávání, je překlad 
společného projektu. Naše organizace pracuje s cílovou skupinou, kterou je potřeba podpořit při 
začleňování do společnosti- Hel.S.S.A. pracuje s dlouhodobě nezaměstnanými s jazykovým deficitem, 
ICLUDE z Itálie pracuje s přistěhovalci z východní Evropy s minimálním vzděláním a německá GefAS pracuje 
na sociální a společenské integraci uprchlíků.  
 

 
 

9.1.5. Mezinárodní konference 27.9.-28.9.2019 v Budyšíně ,,Rozšiřování obzorů – rovnost v Trojzemí“, 
nám dalo podnět k zamyšlení pro budoucí projektové období. Rovnost žen i mužů je ukotvena V Evropské 
chartě rovnosti v článku 3, odst. 2 základních práv. Měli jsme tu čest se konference účastnit. 
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9.1.6. Setkání saských a českých podnikatelek /zaměstnankyň firem a institucí, proběhlo 15. a 16. 11. 2019, 
pod záštitou jablonecké OHK společně s IHK Dresden. Měli jsme možnost vlastní prezentace, dále pak 
poznat historii a práci v textilu na saské straně, navázat nové kontakty a spolupráci. Tato se nám zdařila 
a chráněné dílny tak získaly 1. přímého dodavatele zakázek z Německa! 
 

 
 
 
9.1.7. Síťování a spolupráce s politiky, nám přiblíží jejich práci pro Českou republiku 
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10. Vedlejší hospodářská činnost:  
 

10.1.1. Chráněná pracovní místa – chráněné dílny D.R.A.K.   
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. v roce 2019 zaměstnávalo celkem 42 osob se zdravotním postižením 
na chráněných pracovních místech v organizaci. ÚP Liberec vypomohl částečně kompenzací mezd osob 
se zdravotním postižením a asistentů práce v celkové výši: 5.205.183,-Kč dotace na SUPM  ve výši: 37.707,- Kč 
 

 
 

10.1.2. Město Tanvald darovalo na činnost organizace 10/2019 25.000,-Kč  
 

 
 
10.1.3.Prodeje výrobků chráněných dílen probíhaly na různých akcích a trzích. Své výrobky jsme 
prezentovali a prodávali v Informačních centech měst a obcí.  
10.1.4.Provoz sociálního ošatníku zajišťují zaměstnanci se zdravotním postižením. Občané a firmy 
z Tanvaldu a okolí darují použité ošacení a věci, které získávají potření obyvatelé regionu.  
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11. Dílčí projekty 
 

11.1.1. Během roku 2019 probíhaly technické úpravy a stavby na pozemku našeho sdružení D.R.A.K. z.s. 
 

 
 

12. Prezentace O.s. D.R.A.K., z.s. 
  

12.1.1. Dne 10. dubna 2019  proběhla prezentace naší organizace ve Foru Karlín na akci NGO Praha 2019. 
 

 
 
12.1.2. Společenské setkání proběhlo dne 11. dubna 2019 „městské ceny Ď v Novém Boru 2019" a „ceny Ď 
v Libereckém kraji 2019 ". Dne 22. března 2018. Navrátilův sál, T. G. Masaryka 45, Nový Bor. Nominovali 
jsme paní Vladimíru Sodomkovou, která pracuje v našem dobrovolnickém centru již od roku 2014. 
Podporuje postižené děti, pomáhá prodávat výrobky z chráněných dílen. Dne 14. června 2019, v 14.30 
hodin na Nové scéně Národního divadla byly předávány hlavní ceny. 
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13. Poděkování sponzorům, firmám, dobrovolníkům, spolupracujícím organizacím, jednotlivcům 
za rok 2019: 

 

13.1.1. Dobrovolníci z našeho dobrovolnického centra pracovali s dětmi, rodinami v oblasti vzdělávání, 
výchovy a volnočasových aktivit. Dále byla jejich pomoc využita v oblasti projektových aktivit. 
 

13.1.2. Nadační fond Lasvit a zaměstnanci firmy Lasvit společně darovali do našeho zařízení nábytek, 
vybavení, hračky a ošacení pro rodiny a osoby v nouzi. 
 

13.1.3. Občané města Tanvald a okolí, darovali oblečení, vybavení domácností pro děti, rodiny, osoby 
ohrožené sociálním vyloučením ve svém mikroregionu Tanvaldsko. 
 

13.1.4. Paní Květoslava Pěčková se svým synem Lubomírem pořádali ,,Vánoční strom přání“ pro děti 
z dětských domovů a dětí žijících ve vyloučených lokalitách. Každé z podpořených dětí našlo svůj dárek pod 
stromečkem a to díky ochotě lidí, kteří tyto dárky dětem nakoupili.  
 

14.   Spolupracující organizace:  
 

Poděkování patří všem spolupracujícím organizacím, které s námi spolupracují a společnými silami se nám 
daří rychleji předat pomoc tam, kde je nejvíce potřeba. 
 

Poděkování patřím stálým zadavatelům práce pro zdravotně postižené osoby: 
 

Krajský úřad Libereckého kraje 
Statutární město Liberec  
Město Tanvald 
Základní škola Doctrina 
Firma Lipa velkoobchod s papírem s.r.o.  
Firma Pema velkoobchod s drogérií s.r.o.  
Firma Ing. Petra Pecára 
Firma Copia s.r.o.  
Firma Katerina Boháčová  Nice Belly 
Firma Katarína Králová Funy Dog 
Firma Mgr. Ilona Bittnerová 
Firma Nela Málková 
TRW Automotive Czech s.r.o.  
Eftec a.s.  
 

Poděkování patří panu doktorovi Zdeňkovi Kleinhamplovi za spolupráci v oblasti pracovního lékařství. 
 

15. Hospodaření v roce 2019 

Náklady tis Kč 
 

Výnosy tis Kč 
 Spotřeba materiálu 10 986 

 
Tržby za vl.výrobky 11 729 

 Spotřeba energie 228 
 

Tržby z prodeje služeb 1 786 
 Prodané zboží 77 

 
Tržby za prodej zboží 152 

 Opravy a udržování 216 
 

Zúčtování fondů 46 
 Cestovné 133 

 
Jiné ostatní výnosy 38 

 Ostatní služby 1 826 
 

Přijaté dary 118 
 Mzdové náklady 10 266 

 
Přijaté členské příspěvky 1 

 Zákonné sociální pojištění 3 088 
 

Provozní dotace 14 213 
 Zákonné sociální náklady 41 

 
    

 Daň z nemovitostí 1 
 

    
 Ostatní daně a poplatky 7 

 
    

 Náklady na reprezentaci 30 
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Úroky 72 
 

    
 Kurzové ztráty 17 

 
    

 Jiné ostatní náklady 124 
 

    
 Odpisy majetku 307 

 
    

 CELKEM náklady 27 419 
 

CELKEM výnosy 28 083 
 

   
ZISK 664 

 

      Aktiva tis Kč 
 

Pasiva tis Kč 
 Stavby 4 603 

 
Vlastní jmění 2 375 

 Movitý majetek 2 189 
 

Fondy 2 
 Pozemky 37 

 
Nerozdělený zisk 4 343 

 Nedokončený dl.hm.majetek 1 531 
 

Dlouhodobé bankovní úvěry 518 
 Oprávky ke stavbám -1 122 

 
Dodavatelé 1 792 

 Oprávky k mov.majetku -994 
 

Přijaté zálohy 191 
 Výrobky na skladě 40 

 
Zaměstnanci 728 

 Odběratelé 1 048 
 

Zdravotní a sociální pojištění 346 
 Poskytnuté provézní zálohy 100 

 
Ostatní přímé daně 44 

 Ostatní pohledávky 7 
 

Daň z přidané hodnoty 1 
 Pohledávky za zaměstnanci 30 

 
Závazky ze vzt.ke státnímu rozpočtu 882 

 Náklady příštích období 9 
 

Závazky ze vzt.k rozpočtu ÚSC 359 
 Dohadné účty aktivní 1 340 

 
Jiné závazky 10 

 Pokladna 87 
 

Dohadné účty pasivní 29 
 Banka 4 401 

 
Krátkodobé finanční výpomoci 1 016 

     
 

Výdaje příštích období 6 
 CELKEM aktiva 13 306 

 
CELKEM pasiva 12 642 

 

   
ZISK 664 

 Členění výnosů dle zdrojů tis Kč 
 01 MPSV 5 139 
 02 MŠMT 2 543 
 03 Úřady práce 5 242 
 04 Magistrát, obec 315 
 05 Kraj 288 
 06 Nadace zahraniční i tuzemské 84 
 07 Sponzorské dary 34 
 08 Prostředky ze strukturálních fondů EU 686 
 09 Vlastní zdroje - prodej služeb, zboží 13 752 
 CELKEM   28 083 
 

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

V Liberci dne 29.6. 2020 
 
 
 
 
 
 


