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Výroční zpráva za rok 2020 Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. 
 
 
 
 

1. Úvodní slovo 
 

Rok 2020 
 
První dva měsíce v roce 2020 probíhaly obdobně, jako v předchozích letech. Od března 2020 celý svět 
postihl Covid-19. V měsících březen, duben, květen jsme šili, kompletovali, balili a předávali dál ochranné 
roušky pro ty, kteří je potřebovali. Žili jsme jako komunita a pomáhali jeden druhému. Ministerstvo 
zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR nás každý den úkolovalo, co můžeme a co nemůžeme 
a úplně zapomněli, že jsme lidé. Chyběly ochranné pomůcky, dezinfekce. Byly zavřené obchody, školy a 
firmy, které poskytovaly služby. Ministerstvo sociálních věcí nám nařídilo uzavřít jednu z nejpotřebnějších 
služeb v terénu a to rodinám s dětmi. Rodiny, hlavně samoživitelky zůstaly zcela samotné s dětmi, bez práce 
a bez pomoci. Než začala fungovat všechna opatření, mnoho lidí propadlo  na samotné dno. Neměli finance 
na nájem, na jídlo, na léky a plno dalších potřeb k životu. Ochranné pomůcky byly prodávány lidem 
mnohonásobně předražené. Onkologičtí pacienti a jejich rodiny se vydali finančně za nákup ochranných 
prostředků. Děti nechodily do škol. Nikdo nepřemýšlel nad tím, zda rodiny mají zajištěn internet a zda jsou 
vybaveny PC, aby se děti mohly vzdělávat z domova. Senioři byli izolováni v domovech pro seniory a 
v domácím prostředí. Nevěděli co se děje. Ústavy sociální péče byly uzavřeny. Ve zprávách se jen objevovala 
čísla nakažených a mrtvých. Žádné pozitivum. Tento stav semkl občany v ČR a lidé bez výzvy a odměn 
pomáhali, kde se dalo. Sousedům, dětem, stařečkům a babičkám s nákupy, firmám a ve zdravotnictví. Naše 
organizace byla jednou z těch, která své služby a provoz nezavřela. Děkujeme zaměstnancům o.s. D.R.A.K. 
z.s. za zajištění chodu organizace. Zaměstnancům chráněných dílen za spolupráci v pomoci druhým. Stát 
jsme nežádali o žádnou finanční pomoc. Pomáhali jsme v terénu, realizovali projekty, pomáhali těm, kteří o 
pomoc požádali. Děkujeme firmám, institucím, které nám zadávají práci, nakupují od nás výrobky, služby a 
podporují nás v poskytování sociálních služeb pro obyvatele Libereckého kraje. 
 
O nás: Občanské sdružení D.R.A.K. bylo založeno v roce 2003 a od svého vzniku podporuje osoby 
s tělesným postižením, seniory, děti a rodiny. V roce 2005 jsme zprovoznili chráněnou dílnu pro osoby 
s těžkým tělesným postižením. V roce 2006 jsme rozšířili činnost o podporu osob ohrožených sociálním 
vyloučením. V roce 2007 jsme rozšířili provoz nové chráněné dílny, a to pro osoby s lehkým, či středním 
zdravotním postižením. 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.  
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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. 
 
 
 
O.s. D.R.A.K. z.s. zaměstnávalo celkem k  31.12. 2020 62 osob. 
Těžce zdravotně postižení zaměstnanci: 13 osob 
Osoby se zdravotním postižením:             22 osob 
Osoby se zdravotním znevýhodněním:      5 osob 
Zdraví zaměstnanci organizace:            22 osob   
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Organizační struktura k  31.12.2020  
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1. Hlavní činnost Občanského sdružení D.R.A.K. z.s. v roce 2020 
 

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. Naše služby poskytujeme ze zákona zdarma. 
 
SAS pro rodiny s dětmi Turnov, Tanvald, Liberec 
 
POSLÁNÍ SLUŽBY: Služba je určena rodinám s dětmi. Posláním služby je aktivizovat rodiny v nepříznivé 
životní situaci v takové míře, aby byly schopny za pomoci sociálního pracovníka svou nepříznivou situaci 
řešit.  
 
VYMEZENÍ SLUŽBY: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní 
služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě 
krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika 
ohrožení jeho vývoje. Služba je poskytována v souladu s §65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů.  
 
CÍLE SLUŽBY:  

 Zvýšení informovanosti rodin v nepříznivé životní situaci o možnostech využití běžně dostupných 
veřejných služeb pro řešení své nepříznivé životní situace. 

 Poskytovat rodinám podporu v takové míře, aby je nezbavila zodpovědnosti a přirozených rizik při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. 

 Zvýšení uplatnitelnosti uživatelů na trhu práce. 

 Aktivizace rodin tak, aby mohly řešit aktuální problémy a tím se lépe vyrovnávat s různými životními 
situacemi samy 

 Snížení ohrožení rodin a zvláště pak dětí v rodinách se společensky nežádoucími jevy (např. týrání, 
zneužívání dětí, zneužívání návykových látek, krádeže, šikana, útěk od rodiny,…). 

 Zprostředkování aktivit vedoucích k zapojení rodiny do společnosti, zlepšení komunikace se 
společenským prostředím i kvalitnímu trávení volného času. 

 Napomoci setkávání rodin s podobnými problémy a tím předcházet sociální izolaci rodin. 

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. 

VYMEZENÍ SLUŽBY: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  jsou v o.s. 
D.R.A.K.,  registrovanou sociální službou, poskytovanou v souladu s § 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších právních předpisů. 

CÍLE SLUŽBY: Cílem této služby je vyhledat a kontaktovat osoby ohrožené sociálním vyloučením, krizovou 
situaci zmapovat a podpořit tyto osoby tak, aby byla eliminována nepříznivá sociální situace těchto osob. 

 posilovat a udržovat psychickou kondici 

 udržovat míru soběstačnosti a samostatnosti 

 poskytnout informace a podporu při řešení různých problémů 

 podporovat co nejdelší setrvání seniorů a osob zdravotně znevýhodněných v jejich přirozeném prostředí 

 vytvářet, rozvíjet dovednosti, schopnosti, vědomosti, kompetence klientů 
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Terénní programy 

Tato služba pomáhá lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Hrozí jim ztráta bydlení nebo již 
nemají kde bydlet. Ztratili zaměstnání a hrozí jim dlouhodobá nezaměstnanost. Jejich finanční možnosti jim 
nedovolí splácet dluhy. Nedostanou se k informacím a potřebují podpořit tak, aby zvládli svou situaci vyřešit. 
Služba může být osobám poskytována anonymně. 

POSLÁNÍ SLUŽBY: Vychází z potřeb klientů, definovaných mimo jiné i v rámci Komunitního plánování 
v jednotlivých lokalitách. Služba probíhá v rámci LIBERECKÉHO KRAJE, je poskytována v souladu se zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění bezplatně; formou terénní. 

CÍLE SLUŽBY: vyhledávaní osob z cílových skupin a poskytování jim pomoci v minimalizaci rizik spojených se 
způsobem a možnostmi jejich života a v minimalizaci rizik bránících jim v začlenění do společnosti 

 prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování, 

 prevence sociálně patologických jevů, mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů, 
včetně jejich dopadu na společnost, 

 zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělání, bydlení, atp., pomoc klientům 
získávat sociální kompetence, 

 motivace klientů k řešení jejich problémů 

 rozvoj spolupráce s dalšími subjekty, které nabízejí služby nebo mohou přispět k naplnění cílů programů 

 předávání informací 

 
Odborné sociální poradenství 
 
POSLÁNÍ SLUŽBY: Je poskytovat bezpečnou, bezplatnou a kvalifikovanou podporu osobám se zdravotním 
postižením a jejich pečujícím rodinám při řešení jejich nepříznivé životní situace. 

Komu je služba určena: 

 Osoby s kombinovaným postižením 

 Osoby s tělesným postižením 

 Osoby v krizi 

 Rodiny s dítětem/dětmi (zejména rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením) 

CÍLE SLUŽBY: Cílem odborného sociálního poradenství je napomáhat lidem žijícím v Libereckém kraji při řešení 
jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli především v důsledku 
svého zdravotního postižení či vyššího věku. Poskytnutím informací a podporou se snažíme, aby lidé 
s postižením mohli vést obdobný život jako lidé v běžné společnosti. 

 Udržet nebo posílit schopnosti a dovednosti uživatele s cílem dosáhnout jeho větší samostatnosti 
a nezávislosti v běžném životě. 

 Poskytnout uživateli podporu při řešení jeho nepříznivé sociální situace, zejména při vyřizování různých 
žádostí a odvolání, při řešení dluhové, bytové a pracovně právní problematiky. 

 Poskytnout informace a podporu ve využití dalších možných návazných služeb. 

 Eliminovat sociální vyloučení ohrožených osob. 
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Sídlo organizace Liberec 

 
 

Detašovaná pracoviště v Tanvaldu, Turnově a Hrádku nad Nisou 
 

 
2.1.1. KÚLK na rok 2020 poskytl na předfinancování sociálních služeb OLP/2842/2020 ve výši 228 000,-Kč, 
z toho:  
SAS pro rodiny s dětmi 107.000,- Kč 
SAS pro rodiny s dětmi 43.000,-Kč 
Odborné poradenství 26.000,- Kč 
SAS pro seniory a OZP 26.000,- Kč 
Terénní programy 26.000,- Kč 
  
2.1.2. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poskytlo dotaci prostřednictvím KÚLK na rok 2020 
OLP/732/2020 ve výši 4.671.000,- Kč  z toho: 
SAS pro rodiny s dětmi 2.088.000,- Kč 
SAS pro rodiny s dětmi 835.000,-Kč 
Odborné poradenství 598.000,- Kč 
SAS pro seniory a OZP 550.000,- Kč 
Terénní programy 600.000,- Kč 
 
2.1.3. Statutární město Liberec poskytlo dotace na poskytování sociálních služeb na rok 2020 ve výši 
289.399,-Kč, z toho: 
DS 202000780 -  SAS pro rodiny s dětmi 48.209,- Kč 
DS 202000778 -  Terénní programy 78.151,- Kč 
DS 202000779 - SAS pro seniory a OZP 69.809,- Kč 
DS 202000777 - Odborné sociální poradenství    50.129,-Kč 
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2.1.4. Město Turnov poskytlo finanční prostředky VS 17/2020 ve výši 158.000,-Kč na poskytování 
sociálních služeb SAS pro rodiny s dětmi.  
 
2.1.5. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poskytlo dotaci- COVID_19  ve výši 102.460,-Kč na 
ohodnocení zaměstnanců sociálních služeb, kteří pracovali s klienty v terénu. 
 
2.1.6. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poskytlo dotaci ve výši 34.095,-Kč na financování zvýšených 
provozních výdajů a dorovnání zdrojů/příjmů, a to v rámci poskytování sociálních služeb.  
 

2. Vzdělávací činnost 
 
V rámci prevence proti nákaze Covid-19 jsme vzdělávali a informovali obyvatele Libereckého kraje, 
zaměstnance organizace a klienty sociálních služeb. Zajišťovali jsme ochranné prostředky, předávali 
dezinfekci, roušky, rukavice. Tiskli letáky, založili tísňové číslo pro lidi, kteří poptávali pomoc. Sociální 
pracovníci kontaktovali telefonicky pravidelně své klienty a informovali o situaci, změnách, pravidlech, 
které vycházely v danou chvíli v rámci ochrany zdraví a prevence obyvatel.  
 

3.1.1. Nadace Karla Komárka Family Fundacion poskytla GV/038/2020 49.000,-Kč na podporu seniorů 
v Libereckém kraji. Nadační příspěvek byl použit jako příspěvek na mzdy pracovníků a na částečné krytí 
nákladů jako jsou telefony, tisk a distribuce letáků a také na režii spojenou se zvýšenými náklady na provoz 
v souvislosti s epidemií (zvýšené náklady na úklid, dezinfekci, ochranné pomůcky, energie, spoje a další). 
Pracovníci v době epidemie uskutečnili celkem 160 telefonátů se seniory, kteří se obrátili na linku vzniklou 
díky nadačnímu příspěvku. Jednalo se o seniory z celého Libereckého kraje, muže i ženy a z obsahů 
telefonátů se jasně potvrdilo, že se díky nadačnímu příspěvku podařil naplnit záměr projektu, tedy zvýšit 
informovanost seniorů o epidemii a jejích důsledcích, předcházet sociálním problémům vyvolaným 
restriktivními opatřeními a také psychosociálně cílovou skupinu podpořit. 

3.1.2. Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. se v září 2020 ucházelo ve výběrovém řízení o lektorování 
v projektu „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“, registrační 
číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439, podpořený z OP Zaměstnanost ESF a státního rozpočtu ČR. 
Nositeli projektu jsou SZÚ. Při zpracování nabídky a zajištění podkladů pro VŘ jsme překonávali situace, 
které nemají obdoby v naší zemi. Byly uzavřeny úřady, které nám měly vydávat potvrzení - jejich 
zaměstnanci pracovali z domova. Ostatní úřady měly omezenou pracovní dobu. Naše organizace a její 
zaměstnanci se potýkali s nákazou Covid-19, střídaly se u nás různě karantény, pracovní neschopnosti.   

3.1.3. Krajský úřad Libereckého kraje nás podpořil LK Č.OLP/2166/2020  částkou 40.000,-Kč   v oblasti 
rodinné politiky ke vzniku didaktické pomůcky pro rodiny do 3 let  Sociální pracovníci organizace připravili 
ve spolupráci se zdravotníky, speciálními pedagogy, žáky základních škol  a klienty služeb obsah knihy, která 
má pomoci rodičům zvládnout zdárný fyzický a psychický vývoj dítěte do 3 let věku. Zaměstnanci chráněné 
dílny D.R.A.K.  vyráběli textilního medvěda, který získal certifikát hračky pro děti od narození. Dále pak 
ilustrovali knihu příkladnými obrázky. Kniha byla díky podpoře vytištěna a spolu s textilním medvědem 
Nebojsou předána do rodin, které byly vytipovány v rámci sociálních služeb a v rámci spolupráce 
s ostatními poskytovateli služeb v Libereckém kraji.    
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3. Ekologická činnost 

 
4.1.1. 
Nadační fond Lasvit poskytl organizaci finanční prostředky ve výši  50.000,-Kč  2020/21/429 na 
dokončovací práce – zábradlí na parkovací ploše o. s. D.R.A.K. z.s.  
 
4.1.2. Firma Media 21., s.r.o. poskytla dar ve výši 42.000,-Kč na realizaci stavby vyvýšených záhonů 
v ekologické zahradě D.R.A.K.  
 
4.1.3. Zaměstnanci o. s. D.R.A.K. z.s. v době Covid-19 pracovali na ekologické zahradě. Vypěstovali 
nádherné slunečnice a dýně, které byly využity k vaření v organizaci.  
 

                 
 
 

4. Rozvojová spolupráce            
 
V polovině července 2020 jsme zahájili výtvarnou soutěž zaměstnanců, klientů a přátel našeho sdružení. Soutěž 
se týkala návrhů – kreseb, maleb obrázků s libovolným tématem, nápadem v kontextu zahrady – D.R.A.K.. Celá 
tato výtvarná akce byla společným projektem zaměstnanců, klientů a přátel D.R.A.K.a. Cílem bylo propojení, 
aktivizace, setkávání a komunikace mezi lidmi, výtvarnými prostředky. 

 Mária Sándorová Barteková 

 Ing. arch. Boris Šonský 

 MgA. Martin J. Pouzar 

 Zdeněk Daniel – autorizovaný architekt 

Úkol odborné komise nebyl vůbec jednoduchý, protože návrhů se sešlo opravdu hodně a všechny byly skvělé. 
Porotci tak měli těžké rozhodování, který z nich vybrat jako ten vítězný. Nakonec se přeci jen podařilo vybrat a 
rovnou dva! Oba výsledné návrhy se v počítači sloučily do jednoho a pak už se mohlo začít s realizací malby. 
Vše probíhalo v tajnosti, ani naši zaměstnanci nevěděli, jak bude výsledná malba vypadat. 
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5. Projektové aktivity 

  

 

 
6.1.1.„Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K.“  CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004417 

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. bylo od 1. října 2017 do 31. prosince 2020 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. reagoval 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 podporoval žáky se SVP 
při vstupu na trh práce a pomáhal vytvářet inkluzivní prostředí v zapojených školách. Současně podporoval 
v tématu inkluze učitele, rodiče a širokou veřejnost.  

Cílové skupiny: Děti a žáci 7. – 9. tříd ZŠ, děti 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.  

Zapojené organizace: Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou, Základní škola, Liberec, Křižanská 
80, p.o., Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, p.o., Základní škola a Mateřská škola pro tělesně 
postižené, Liberec, Lužická 920/7, p.o. V roce 2019 se zapojila nově Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, p.o. 
Dílčích aktivit se účastnili i děti a pedagogové z dalších ZŠ z LK (Den s D.R.A.K.em, Víkendový pobyt, apod.). 

Termín realizace projektu (původní): 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020. MŠMT prodloužilo realizaci do 31. 12. 
2020. 

Všechny plánované výsledky byly splněny. Přímo podpořeno bylo 6 pedagogů. Doučování se zúčastnilo 70 
dětí. Odborné semináře pro veřejnost (18x) navštívilo 242 účastníků. Mimo uvedené aktivity dále probíhaly 
exkurze do výrobních podniků, kreativní kroužky na dvou místech Ba-Ka-May a CDS při JÚ Liberec, pět typů 
integračních aktivit v o.s. D.R.A.K. z.s., diagnostika k profesnímu šetření pro volbu povolání, volnočasové 
aktivity – Den s D.R.A.K.em a Víkendové pobyty s D.R.A.K.em, a další. 

Z důvodu vládních omezení v rámci nouzového stavu, byly aktivity přerušovaně utlumovány a opět při 
rozvolnění omezujících opatření realizovány. Nemohla proběhnout ani zahraniční stáž pro pedagogy. 

Alokována částka: 7.358.601,20 Kč. 
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Seminář 15. 09. 2020 - DĚTI A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Z POHLEDU POLICIE ČR 

 
 
Víkendový pobyt s D.R.A.K.em 24. 1. - 26. 1. 2020 – Lázně Libverda 
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6.1.2. „S D.R.A.K.em proti chudobě.“ CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016489 
Termín realizace: 1. 10. 2020 – 30. 6. 2022  

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. je od 1. října 2020 do 30. června 2022 realizátorem projektu financovaného 
z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Projekt reaguje na fakt, že sociálně vyloučené osoby a romská menšina v Liberci se dostávají z důvodů 
specifických potřeb do nepříznivých životních situací.  
Prostřednictvím klíčových aktivit projekt podporuje a motivuje účastníky k řešení jejich nepříznivé sociální 
situace rozvíjením pracovních kompetencí a dovedností potřebných pro úspěšný vstup či návrat na trh 
práce. Účastníkům nabízí specializované poradenství, motivační kurzy, pracovní diagnostiku i tréninková 
pracovní místa. V neposlední řadě pomáhá těmto osobám nalézt cestu k řešení jejich nepříznivé finanční 
situace a pomocí edukativního působení dalšímu zadlužování předcházet. 
 
Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené a romská menšina, případně osoby sociálním vyloučením 
ohrožené, které jsou dlouhodobě nezaměstnané a žijí na území města Liberce. 
 
Cíle projektu: 
1) Snížení počtu osob v exekuci a předlužení v Liberci a zamezení jejich hlubšího propadu do předlužení. 
2) Navýšení počtu osob, které mají stabilní zaměstnání a zvládnou jeho udržení.  
3) Vznik regionální záchranné sociální sítě. 
 
Aktivity projektu: 
KA 1 Síťování a nábor účastníků. 
KA 2 Provoz poradenského centra pro cílovou skupinu. 
a) Zřízení a vybavení poradenského centra a tréninkového pracoviště; 
b) Uzavírání dohod, anamnéza; 
c) Motivační kurz; 
d) Mapování pracovního potenciálu; 
e) Pracovní poradenství; 
f) Tréninková pracovní místa. 
KA 3 Program prevence a řešení zadluženosti, finanční gramotnost. 
KA 4 Evaluace projektu. 
 
Z důvodu vládních omezení v rámci nouzového stavu a protiepidemických hygienických opatření, byly a 
stále ještě jsou aktivity přerušovaně utlumovány a opět při rozvolnění omezujících opatření realizovány. 
Zpravidla se využívá on-line forma konzultací nebo porad.  

Alokována částka: 4.960.633,75 Kč. 
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Poradenské centrum pro cílovou skupinu – prosinec 2020 
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6. Dobrovolnické centrum  D.R.A.K. 
 

V roce 2020 jsme navázali spolupráci organizací ADRA, která sídlí v Liberci. Budeme společně participovat 
na činnostech, pod záštitou této organizace. 
 
 

7.     Mezinárodní spolupráce:  

8.1.1. V rámci spolupráce s německým partnerem Diakoniewerk Oberlausitz e. V., jsme museli všechny 
společné aktivity zrušit, protože i naši partnerskou organizaci v Loubau postihl nemalou mírou Covid-19. 

 
 

 

 

 

 
 

 

8.1.2. Německý partner Gefas, řecký partner Hel.S.S.A. a italským partner 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.  
 

V červenci 2020 jsme se společně setkali na pracovním setkání na Krétě v Heraklionu, kde jsme se 
seznamovali s možnostmi zapojení v aktivitách projektu, které jsme v době Covidu-19 realizovali. Učili jsme 
se pracovat se sociálními sítěmi, programy, které nám umožňovali v dalších termínech se společně setkat a 
pracovat ,,na dálku“. Nebyla to jednoduchá věc, kterou jsme se museli všichni učit. Do Řecka nepřijeli 
kolegové z Itálie, které postihl Covid-19 ze všech našich partnerů nejvíce. Kolegové pracovali převážně 
v terénu. Ale setkání přes sociální sítě je potěšilo. 
V září 2020 se uskutečnilo pracovní setkání v Liberci, kdy při příležitosti dne otevřených dveří jsme 
zprostředkovali kolegům z Německa kontakt s politiky, klienty, poskytovateli služeb, zaměstnavateli a 
přáteli o.s. D.R.A.K. z.s. Uspořádali jsme i exkurze pro děti ze ZŠ.  
Do Liberce již nepřijeli partneři z Itálie, a z Řecka. Měli ve svých zemích velmi restriktivní opatření, která jim 
znemožnila vycestovat. Komunikovali jsme společně již naučenými sociálními sítěmi.  
Další setkání mělo proběhnout v listopadu 2020 u německých partnerů, ale díky pandemii v celém světě 
jsme opět využívali sociální sítě, které nám zprostředkovali komunikaci. 
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9. Vedlejší hospodářská činnost:  
 

9.1.1. Chráněná pracovní místa – chráněné dílny D.R.A.K.   
 
9.1.2. Město Tanvald darovalo na činnost organizace 10/2020 25.000,-Kč  
 
9.1.3. Nadace Agrofert darovala chráněným dílnám D.R.A.K. SR8/4/2020  50.000,-Kč na jejich provoz. 
 
9.1.4. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. darovaly o.s. D.R.A.K. z.s. 41. 000,-Kč na činnost 
organizace.  
 
9.1.5.Prodeje výrobků chráněných dílen byly velmi omezeny. Naše marketingová pracovnice upravovala 
webové stránky, nastavila v organizaci Facebook a Instagram, e-shop a jiné možnosti podpory prodeje 
výrobků. Zaměstnanci o.s. D.R.A.K. z.s. sdíleli a komunikovali mezi svými známými, partnery a předávali 
informace, jak podpořit zaměstnance se zdravotním postižením v chráněných dílnách D.R.A.K. z.s. a to 
zadáním výroby, či služby. 
 

                                           
 
9.1.6. 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. Velmi velkou 
mírou podpory se věnuje firma Lasvit, která pravidelně daruje ošacení od svých dobrodinců - zaměstnanců. 
 

 
 

10. Dílčí projekty 
 

10.1.1. Během roku 2020 probíhaly technické úpravy a stavby na pozemku našeho sdružení D.R.A.K. z.s. 
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11. Prezentace O.s. D.R.A.K., z.s. 

 
11.1.1.  4. září 2020 proběhl Den otevřených dveří.  
 

                 
 
                                        
 

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.  
 

12.   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 také zadavatelům práce pro zdravotně postižené osoby: 
 

Krajský úřad Libereckého kraje 
Statutární město Liberec  
Město Tanvald 
Základní škola Doctrina 
Firma Drylock  
Firma Lipa velkoobchod s papírem s.r.o.  
Firma Pema velkoobchod s drogérií s.r.o.  
Firma Ing. Petra Pecára 
Firma Patobox 
Firma Copia s.r.o.  
Firma paní Markéty Brázdové 
Firma Black Montain 
Firma Entry 
Firma Katarína Králová Funky Dog 
Firma Nela Málková 
TRW   Automotive Czech s.r.o.  
Firma Eftec a.s.  
Firmy poskytující náhradní plnění 
 
Poděkování patří firemním i jednotlivým sponzorům: studentům Technické univerzity Liberec, kteří 
zakoupili výrobky do dětského domova, paní Jitce Šmerdové a mnoha dalším, kteří nás podporují ve 
společné podpoře potřebným lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace. Děkujeme a Vaší 
podpory si Vážíme. Pokud budete mít zájem sledujte naše sociální sítě:  
Facebook: https://www.facebook.com/obcanske.sdruzeni.drak 
Instagram: https://www.instagram.com/sdruzeni_drak/ 

https://www.facebook.com/obcanske.sdruzeni.drak
https://www.instagram.com/sdruzeni_drak/
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Hospodaření v roce 2020 
 
 

 
Výnosy tis Kč  

 
Tržby za vl. výrobky 9 308  

 
Tržby z prodeje služeb 1 259  

 
Tržby za prodej zboží 345  

 
Zúčtování fondů 46  

 
Jiné ostatní výnosy 5  

 
Přijaté dary 231  

 
Přijaté členské příspěvky 0  

 
Provozní dotace 14 174  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
CELKEM výnosy 25 368  

 ZISK 734  

   
  

     

 
 
 

 
Pasiva tis Kč 

 

 
Vlastní jmění 2 375 

 

 
Fondy 2 

 

 
Nerozdělený zisk 5007 

 

 
Dlouhodobé bankovní úvěry 388 

 

 
Dodavatelé 1 520 

 

 
Přijaté zálohy 100 

 

 
Zaměstnanci 808 

 

 
Zdravotní a sociální pojištění 375 

 

 
Ostatní přímé daně 69 

 

 
Daň z přidané hodnoty 76 

 

 
Závazky ze vzt.ke státnímu rozpočtu 585 

 

 
Závazky ze vzt.k rozpočtu ÚSC 297 

 

 
Jiné závazky 8 

 

 
Dohadné účty pasivní 2 

 

 
Krátkodobé finanční výpomoci 1 216 

 

 
Výdaje příštích období 51 

 

 
CELKEM pasiva 12 882 

  ZISK 734  
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Členění výnosů dle zdrojů tis Kč 
 01 MPSV 5 418 
 02 MŠMT 2 195 
 03 Úřady práce 5 673 
 04 Magistrát, obec 472 
 05 Kraj 297 
 06 Nadace zahraniční i tuzemské 99 
 07 Sponzorské dary 132 
 08 Prostředky ze strukturálních fondů EU 119 
 09 Vlastní zdroje - prodej služeb, zboží 10 936 
 CELKEM   25 368 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

V Liberci dne 29.6. 2021 
 
 
 
 
 
 


