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Úvodní slovo:

Vážené dámy, pánové a milé děti!
Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, 
kdy bylo naše občanské sdružení  založeno a proč.
Přiblížíme Vám akce, které jsme stihly za tu chvilku uspořádat.Kdo 
nás podpořil a co máme v plánu v následujícím roce 2014.



O nás:

Naše občanské sdružení bylo založeno 5.4.2013 zápisem přípravného 
výboru a ustanovující členskou schůzi, které se zúčastnila Andrea 
Parobková ( která byla odhlasována jako zmocněnec a předsedkyně 
DRAK o.s.), Jana Mašková a David Nytra.
Registrace na Ministerstvu vnitra byla provedena 16.5.2013 zápisem 
Stanov do jejich rejstříku.
Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. bylo založeno 
z důvodu vykonávání volno-časových aktivit, vzdělávání a kulturních 
akcí pro děti, dospělé i seniory. Chtěli bychom posilovat prvořadou a 
nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy. Obohacovat děti o 
nové přátele a kamarády, vztahy a zkušenost a nabízet jim prostředí 
vzájemné důvěry. Pořádat akce pro veřejnost při aktivní účasti dětí, 
rodičů i prarodičů. Spolupracovat s jinými organizacemi a snažit se 
pomáhat potřebným.

Zaměstnanci:

Dne 17.7.2013 přijalo DRAK o.s. dva zaměstnance na pozici-
pečovatelka. Tyto dvě paní jsme zaměstnali za pomoci Úřadu práce 
v Rakovníku a získali na ně dotace na zřízení pracovního místa. 
Bohužel jsme se hned 15.9.2013 museli z jednou paní pracovní poměr 
rozvázat.

Uspořádané akce:

První akce, kterou jsme uspořádali, se uskutečnila 4.12.2013 v Domě 
Osvěty v Rakovníku od 17 hod. s názvem ,,4.Vánoční Benefiční 
koncert s Ajkou“. Po vzájemné spolupráci s Dobrovolnickým centrem 
Kladno, o.s.jsme se rozhodli věnovat tento koncert na podporu 



Dětského domova na Kladně a jejich deklamované pracoviště na 
Stochově, kde jsou umístěny děti v ústavní péči ve věku 0-6 let.
Díky založení DRAK o.s. jsme získali věcné sponzorské dary od firem 
KIK,textil v hodnotě 4.956,-Kč a firmy VEBA, textilní závody a.s. 
v hodnotě 36.726,-Kč. Dalšími sponzory byli sami návštěvníci 
koncertu, kteří přinesli spousty hraček, knih, plen, oblečení, 
hygienických potřeb apod. Hosty večera byli vietnamští tanečníci, 
z klubu HANOJ, kteří osobně předali finanční dar do rukou paní 
ředitelky Dětského domova v hodnotě 5.000,-Kč.
Koncert se opravdu vydařil a věřím, že největší radost měli děti 
z Dětských domovů.

Druhá akce následovala hned druhý den, tedy 5.12.2013.
Po domluvě s Kulturním centrem v Rakovníku, které v ten samý den
Pořádá akci s názvem Mikuláš na náměstí, jsme tyto dvě akce spojili. 
,,Ježíškovi do oblak-pošlem přání, je to tak!“, jak se akce nazývá, byla 
odstartována v 15 hod. na Husově nám. v Rakovníku. Děti měli 
k dispozici kartičky, na které napsaly své jméno, věk a přáníčko (které 
mohli menší děti i nakreslit), co by si od Ježíška přály. Přáníčka se 
přivázali k balónkům a děti je musely hlídat až do 16 hod., kdy bylo 
hromadné vypuštění.
Balónky jsme získaly od firmy CZECOM Rakovník a vypuštěno jich 
bylo cca 700 ks. Héliová bomba byla částečně zaplacena z prodaných 
lístků z benefičního koncertu a zbytek jsme získali sponzorským 
darem od Hlídací agentury pro děti ,,U Dráčka“. Pro jistotu jsme 
volali na Úřad civilního letectví, kde jsme po vyplnění formuláře 
mohli akci uskutečnit. Ještě jsme volali na Boží Dar, kde se starají o 
Českého Ježíška  a ti byli velice rádi, že takovou akci pořádáme.
Zde pomáhali ještě asi 4 dobrovolníci, kterým ještě jednou moc 
děkuji. Věříme, že se veřejnosti tato akce líbila a pro velký úspěch ji 
bude jistě opakovat i v roce následujícím.



Plánované akce na rok 2014:

 Čarodějnice na Tyršáku 2014 – spoluorganizace, 
                                                       na podporu FOD v Rakovníku
 1. ročník Závodů na In-line bruslích ke DNI DĚTÍ
 1. Letní benefiční akcička – pro Pomocné tlapky o.p.s.
 Prázdninová dětská diskotéka – rozloučení s prázdninami
 5. Vánoční Benefiční koncert s Ajkou – pro Dětský domov 
                                                                             v Novém Strašecí
 Ježíškovi do oblak-pošlem přání, je to tak!



Výkaz příjmů a výdajů:



    Sponzoři a partneři:

Hlídací agentura pro děti ,,U Dráčka“
AutoDykast s.r.o.
CZECOM Rakovník – T-mobile Rakovník
Dobrovolnické centrum Kladno, o.s.
RF studio – video a foto specialista
Kulturní centrum v Rakovníku

Kontakty:

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s.
Lubenská 2309
269 01 Rakovník
IČO: 01696084

kontaktní osoba: Andrea Nytrová Parobková
     osdrak@seznam.cz
     tel.: 724 757 442

mailto:osdrak@seznam.cz

	VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
	
	D
	R
	K
	Hlídací agentura pro děti ,,U Dráčka“





