
 
 

REALIZACE PROJEKTŮ V LETECH 2005-2017  
 
 

Realizace projektů v rámci ESF a Operačního programu RLZ 
 
1. CENTRUM PRO RODINU - financován z OPLZZ 1. 1. APZ ve výši 1,45 mil. Kč (100% dotace);                    
             CZ.04.1.03/1.1.06.1/0008 
a) předmět a místo realizace - vzdělávací kurzy pro rodiče a poradenství pro 40 osob; probíhal v prostorách 
organizace v Kadani, Na podlesí 1481 
b) výsledky projektu: 39 úspěšných účastníků kurzů  
Probíhal v období 2005/08 – 2007/07  
c) dárce (jméno, adresa a e-mail, telefon) – ÚP Ústí nad Labem, odbor implementace projektů ESF, Simona 
Marková, Bělehradská 15, 400 21 Ústí nad Labem, tel.: 474 728 627,  
e-mail: simona.markova@ul.mpsv.cz;   
 
2. PORADENSKÉ STŘEDISKO – financován z NROS Globální grant ve výši 598 200,- Kč  
(100 % dotace);                                                    CZ.04.1.03/2.3.15.2/0190 
a) předmět a místo realizace – aktivita Jobklub (poradenství dlouhodobě nezaměstnaným  
– aktivizace, motivace, práce s PC), spolupráce s dalšími NNO (5 partnerů), posílení kapacity organizace 
(vybavení, školení týmu);             
Probíhal v období 06/08-08/02 Na Podlesí 1481 + Kpt. Jaroše 630 + Klášterec nad Ohří (poradenství v KD 
Panorama) 
b) výsledky projektu – 95 účastníků aktivit (překročení výsledků o 20%), cca 30% úspěšnost  
                                       při získání zaměstnání.  
c) dárce (jméno, adresa a e-mail, telefon) – NROS, Jelení 15, Praha 1, klara.slapnickova@nros.cz,  
tel: 227 217 232;  
 
3. VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO – financován z ESF a státního rozpočtu ČR ve výši 3,47 mil. Kč.;         

            CZ.04.1.03/1.1.06.4/0065 
a) předmět a místo realizace 
Byl zaměřen na podporu Aktivní politiky zaměstnanosti v rámci OPRLZ. Na dobu 18 měsíců, 01/2007 – 06/2008, 
určen pro uchazeče o zaměstnání, osoby dlouhodobě nezaměstnané a ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností a 
zájemce evidované na Úřadu práce, zejména pro matky po rodičovské dovolené, celkem pro 56 osob.  
Cílem bylo především zkvalitnit profesní schopnosti a zvýšit sebeuplatnění na trhu práce. Pro 10 úspěšných 
absolventů byla vytvořena podpořená pracovní místa u místních zaměstnavatelů. Projekt obsahoval Rekvalifikační 
kurzy: Péče o veřejnou zeleň, Propagační pracovník - tvorba WWW, Kurz IT k ověření znalostí Počítačové 
gramotnosti, Počítačová gramotnost. 
b) výsledky projektu – 34 úspěšných účastníků, 7 podpořených míst   
c) dárce (jméno, adresa a e-mail, telefon) – ÚP Ústí nad Labem, odbor implementace projektů ESF, Simona 
Marková, Bělehradská 15, 400 21 Ústí nad Labem, tel.: 474 728 627,  
e-mail: simona.markova@ul.mpsv.cz;  
 
4. REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO - financován z ESF a státního rozpočtu ČR ve výši 6.165.760,- Kč  

                               CZ.04.1.03/1.1.06.3/0003 
a) předmět a místo realizace: byl zaměřen na podporu APZ, na dobu 24 měsíců od 07/2006.  
Cílem bylo zvyšovat kvalifikaci v zájmu lepšího uplatnění na trhu práce rodičům, kteří ztrácejí kontakt s pracovním 
prostředím a jsou ohroženi sociálním vyřazením nebo jsou nezaměstnaní, celkem pro 40 osob. Týkal se oblasti 
péče o mladé rodiny z Kadaně, Klášterce nad Ohří i přilehlých obcí.  
Probíhal v prostorách RADKA o. s. v ulici Kpt. Jaroše 612, od 09/2007 probíhal v nových upravených prostorách 
 Kpt. Jaroše 630. Partnerem projektu byla Okresní hospodářská komora v Chomutově. Celkem bylo vytvořeno 10 
podpořených pracovních míst pro účastníky kurzů u potencionálních zaměstnavatelů. Obsahoval rekvalifikační 
kurzy: 
Kurz Asistentka moderní firmy (září 2007 až leden 2008) 
Kurz Obchod a skladové hospodářství (únor 2007 až červenec 2007) 
Kurz Asistentka moderní firmy (září 2006 až únor 2007) 
b) výsledky projektu – 33 úspěšných účastníků, 6 podpořených míst   
c) dárce (jméno, adresa a e-mail, telefon) – ÚP Ústí nad Labem, odbor implementace projektů ESF, Simona 
Marková, Bělehradská 15, 400 21 Ústí nad Labem, tel.: 474 728 627,  
e-mail: simona.markova@ul.mpsv.cz;  
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Realizace projektů v rámci ESF a Operačního programu LLZ 
 
5. PŘÍLEŽITOST PRO RODINY 21. STOLETÍ - financováno z OPLZZ – 5.1. Mezinárodní spolupráce ve výši 
7,75 mil. Kč (100%dotace)                 CZ.1.04/5.1.01/12.00087 
a) předmět a místo realizace: vzdělávání rodičů (pro cca 100 osob), výměna zkušeností 5 českých 
a 4 zahraničních partnerů v oblasti péče o rodinu;  
Probíhal v období 2009/06 – 2012/05: 
- ”ÚVODNÍ” pětidenní cesta k hlavnímu partnerovi KJF do NSR s programem v oblasti pedagogické, sociální, 
pracovní diagnostiky a motivačních kurzů pro nezaměstnané, včetně poznávání organizace a přípravy dalších 
výměnných akcí. (realizační tým, čeští partneři projektu – max. 10 osob) 
 10 jednodenních partnerských akcí. Půjde vždy o 1 akci  střídavě v ČR a v NSR, přibližně v každém čtvrtletí - dle 
časových možností a příležitostí obou stran. Celkově se tedy uskutečnilo 5 “PRŮBĚŽNÝCH” cest k partnerovi KJF 
do NSR, přednášky a semináře.(realizační tým, čeští partneři projektu – max. 10 osob) 
- třídenní cesty “POZNÁNÍ”. 3 cesty (v období dle příležitostných akcí partnerů, vždy jednou ročně) za novým 
partnerem do Belgie, město Halle. Zde jsme navštívili městský úřad a organizace prorodinného typu. Cílem bylo 
poznat odlišnosti a shody v rodinné politice v obou zemích (realizační tým, čeští partneři projektu – max. 10 osob) 
- v posledním čtvrtletí projektu proběhla „ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE“, na které byl prezentován průběh projektu 
a představeny jeho propagační výstupy - publikace o vzniku partnerství a sborník přednášek. Konference byla v 
Kadani a přizváni byli i zahraniční partneři. Účast cca 50 osob. 
b) výsledky projektu - 15 zahraničních cest do Německa a Belgie a naopak 9 pozvání zahraničních partnerů  do  
ČR. 
1. Navázali jsme dlouhodobou spolupráci s partnery místními a zahraničními, kteří pomáhají rodinám s malými 
dětmi - Město Kadaň, Na louce o. s. - mateřské centrum Kolibřík, Pedagogicko-psychologická poradna Kadaň, OS 
Světlo Kadaň, partneři z Německa- KJF Chemnitz, FV Jugend, Kultur und Sozialzentrum Aue e. V, Wespennest-
crimmitschau - Mütter und Familienzentrum e. V a Belgie Jumelagecomité, Stadt Halle. 
2. Umožnili jsme týmům žadatele a místních partnerů získat příklady dobré praxe při pracovních studijních cestách 
a jejich přenos do Čech. 
c) dárce (jméno, e-mail, telefon) – Ing. Kateřina Szmeková; Administrátor Řídícího orgánu; MPSV, Na Poříčním 
právu 1, Praha 2, katerina.szmekova@ea-oplzz.cz, tel: 225 044 116. 
 
6. ZA LEPŠÍ PRACÍ – financováno z OPLZZ – 2.1. Aktivní politika trhu práce ve výši 5,93 mil. Kč 
(100%dotace)          CZ.1.04/2.1.01/44.00123 
a) předmět a místo realizace - rekvalifikace a vzdělávání rodičů (pro 48 osob), základní kurzy PC, motivace, 
bilanční diagnostika, specifické kurzy dle potřeb (ŘP, svářecí průkaz, účetnictví, podnikání, propagace…);  
Probíhal v prostorách organizace v Kadani, v období 2010/05 – 2012/04, uskutečnily se 4 kurzy k úspěšnému 
začlenění 48 zájemců o zaměstnání na současný trh práce v kraji s dlouhodobě vysokým procentem 
nezaměstnanosti (poradenství a motivace, bilanční a pracovní diagnostika a rekvalifikační kurz „Základy obsluhy 
PC“; další výběr rekvalifikačního kurzu dle účastníka a poptávky na trhu práce – př. kurz obsluhy motorových 
vozíků, ŘP a potvrzení o odborné způsobilosti řidičů (z povolání) nebo svářečského či zdravotního průkazu.).  
CS - osoby se zdravotním postižením, fyzické osoby do 25 let, fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku a fyzické 
osoby starší 50 let; z Kadaně a okolí.  
b) výsledky projektu - 48 úspěšných účastníků, 25 podpořených míst   
c) dárce (jméno, adresa a e-mail, telefon) – Ing. Ilona Volková, MPSV, Na Poříčním právu 1, Praha 2, 
ilona.volkova@mpsv.cz; tel.: 474 728 627. 
 
7. KOMUNITNÍ PLÁN pro města Kadaň a Klášterec nad Ohří na léta 2012-2016 – financováno  
z OPLZZ – 4.3. Sociální integrace a rovné příležitosti ve výši 2,46 mil. Kč (100% dotace); 
CZ.1.04/3.1.03/45.00109 
a) předmět a místo realizace - probíhal v období 2010/06 – 2012/05; partneři – Město Kadaň, Město Klášterec 
nad Ohří. 
Byl zaměřen na realizaci a rozšiřování procesu Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v regionu 
Kadaň – Klášterec nad Ohří, tak aby sužby odpovídaly místním potřebám, podmínkám i lokálním odlišnostem.  
b) výsledky projektu - strategický dokument - Komunitní plán pro období let 2012 – 2016 + Realizační plán; 
Katalog poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, Film o poskytovatelích sociálních a souvisejících služeb. 

e) dárce (jméno, adresa a e-mail, telefon) – Mgr. Petra Hlaváčková, MPSV, Podskalská 19; 128 01 Praha 2; 

petra.hlavackova@mpsv.cz;  tel: 221 922 066. 
 
8. RADUŠKA – financováno z OPLZZ – 4.3. Sociální integrace a rovné příležitosti ve výši 7,99 mil. Kč 
(100%dotace)                                             CZ.1.04/3.4.04/0169 
a) předmět a místo realizace - služby péče o děti – mateřská škola a jesle (s kapacitou 30 dětí,  
12 hodinovou provozní dobou, dotovaný provoz 3 roky – období 2010/11 – 2013/10.  
Cílem projektu bylo zřízení a provozování jeslí (děti od 6 měsíců do 3 let věku) a školky pro děti předškolního věku. 
Využívání těchto registrovaných služeb pomůže rodinám sladit rodinný a pracovní život. Zařízení vzniklo 
v pronajatých prostorách v blízkosti provozovny organizace, v Kadani, Kpt. Jaroše 612. 
b) výsledky projektu – vznik nového zařízení péče o děti pro 30 dětí (podpořeno 60 osob – rodičů); přenos dobré 
praxe mezi další organizace - příručka s informacemi, vč. uveřejnění na webu. 
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c) dárce (jméno, adresa a e-mail, telefon) – Ing. Kateřina Szmeková; Administrátor Řídícího orgánu; MPSV, Na 
Poříčním právu 1, Praha 2, katerina.szmekova@ea-oplzz.cz, tel: 225 044 116. 
 
9. PODPORA PODNIKÁNÍ ŽEN (START) – financován z OPLZZ – 3.4. Rovné příležitosti ve výši 7,02 mil Kč, 
(100%dotace)                                                          CZ.1.04/3.4.04/88.00414: 
a) předmět a místo realizace – vzdělávání a rekvalifikace začínajících podnikatelek (48 účastníků), probíhá 
v období 2012/11- 2013/10 
b) výsledky projektu – 48 účastnic, 15 podpořených pracovních míst a 14 založených živnostenských listů, 80 
oslovených zaměstnavatelů s tématem rovných příležitostí 
c) dárce (jméno, adresa a e-mail, telefon) – Bc. Tomáš Vilímek, Administrátor Řídícího orgánu OPLZZ, 
tel: +420 225 044 159, Email: tomas.vilimek@ea-oplzz.cz 
 
10. ŠANCE PRO VŠECHNY – financován z OPLZZ – 4.3. Sociální integrace a rovné příležitosti ve výši 5,97 
mil Kč, (100% dotace)                                   CZ.1.04/3.3.05/96.00304 
a) předmět a místo realizace – vzdělávání a rekvalifikace osob ohrožených vyloučením (60 účastníků), probíhá 
v období 2013/03- 2015/03 
b) výsledky projektu – 60 účastníků, 25 podpořených pracovních míst  
c) dárce (jméno, adresa a e-mail, telefon) – Mgr. Eva Vaňková, oddělení realizace programů – zaměstnanost, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Adresa pracoviště: Kartouzská 4, 150 00 Praha 5  
Adresa pro doručení: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, Tel.: +420 221 923 193,  
E-mail: eva.vankova@mpsv.cz. 

 
Realizace projektů v rámci Fondu pro neziskové organizace NROS - EHP Norsko  
11. ROSTEME SPOLU – financován z NROS – FNNO, č. 3650018, ve výši 1,608 tis Kč, (90%dotace)                                                           
a) předmět a místo realizace – zlepšení předškolního vzdělávání a školní úspěšnosti romských dětí, probíhá 
v období 2014/08 - 2016/04 
b) výsledky projektu – 2 metodiky, 60 zapojených dětí, 10 subjektů, 10 dobrovolníků, posílení kapacity NNO 

c) dárce (jméno, adresa a e-mail, telefon) – PhDr. Hana Šilhánová, ředitelka NROS, Na Václavce 9, 150 00, Praha 

5; tel: +420 227 217 214, Email: jana.trombikova@nros.cz 
 
12. BEZ HRANIC – financován z NROS – FNNO, č. 3710041, ve výši 1,119 tis Kč, (90%dotace)                                                           
a) předmět a místo realizace – podpora multikulturního prostředí v regionu napříč společností, včetně začlenění 
škola či romských dětí, probíhá v období 2015/04 - 2016/03 
b) výsledky projektu – 1 kampaň, 14 infomateriálů, 140 účastníků včetně zapojení dobrovolníků, posílení kapacity 
NNO 

c) dárce (jméno, adresa a e-mail, telefon) – PhDr. Hana Šilhánová, ředitelka NROS, Na Václavce 9, 150 00, Praha 

5; tel: +420 227 217 214, Email: info@fondnno.cz. 

 
Realizace projektů v rámci ESF a Operačního programu Zaměstnanost 
13. PESTRÝ SVĚT– financován z OPZ - 1.2. Rovnost žen a mužů, ve výši4,7 mil Kč, (100%dotace) 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000137 
a) předmět a místo realizace – Zřízení a provoz služeb péče o děti 1. st. ZŠ v době mimo školní vyučování, 
Školní klub Kadaň, probíhá v období 2016/06 - 2018/05 
b) výsledky projektu – 24 měsíců provozu ŠK (v době prázdnin příměstské tábory) s kapacitou 2x20 dětí, pro 
celkem 115 osob 
c) dárce (jméno, adresa a e-mail, telefon) – Mgr. Helena Vojtášková,projektová manažerka – ministerský rada, 
MPSV Odd. projektů rovnosti žen a mužů I, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel: +420 950 19 5725 

E-mail: Helena.Vojtaskova@mpsv.cz 
 
14. SPOLU S RODINOU AKTIVNĚ– financován z OPZ - KP SVL, ve výši 6,6 mil Kč, (100%dotace) 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003823 
a) předmět a místo realizace – Sociálně aktivizační služby v Kadani v období 2017/01 - 2019/12 
b) výsledky projektu – 36 měsíců služeb pro 405 účastníků  
c) dárce (jméno, adresa a e-mail, telefon) – Mgr. Michal Merhaut, projektový manažer MPSV, Na Poříčním právu 
1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 856 / +420 950 192 856, E-mail: michal.merhaut@mpsv.cz 
 
15. PRÁCE SE NEBOJÍME– financován z OPZ - KP SVL, ve výši 2,6 mil Kč, (100%dotace) 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003865 
a) předmět a místo realizace – Pracovní poradenství v Kadani v období 2017/01 - 2019/12 
b) výsledky projektu – 36 měsíců služeb pro 110 účastníků  
c) dárce (jméno, adresa a e-mail, telefon) – Ing. Ludmila Smutková, projektová manažerka MPSV, Na Poříčním 
právu 1, 128 01 Praha 2, tel: Tel: +420 950 193 148 /+420 778 753 202, E-mail: ludmila.smutkova@mpsv.cz 
 
16. SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME– financován z OPZ - KP SVL, ve výši 3,36 mil Kč, (100%dotace) 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006129 
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a) předmět a místo realizace – Sociálně aktivizační služby v Klášterci nad Ohří , v období 2017/03 - 2020/02 
b) výsledky projektu – 36 měsíců služeb pro 240 účastníků  
c) dárce (jméno, adresa a e-mail, telefon) – PhDr. Gabriela Bartesová, projektová manžerka MPSV, Na Poříčním 
právu 1, 128 01 Praha 2, tel: +420 950 192 154, E-mail: gabriela.bartesova@mpsv.cz 
 
17. PRÁCE JE CÍL– financován z OPZ - KP SVL, ve výši 2,7 mil Kč, (100%dotace) 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006165 
a) předmět a místo realizace – Pracovní poradenství v Klášterci nad Ohří, v období 2017/04 - 2020/03 
b) výsledky projektu – 36 měsíců služeb pro 90 účastníků  
c) dárce (jméno, adresa a e-mail, telefon) – Mgr. Michal Merhaut, projektový manažer MPSV, Na Poříčním právu 
1, 128 01 Praha 2, tel: 221 922 856 / +420 950 192 856, E-mail: michal.merhaut@mpsv.cz 

 
Realizace projektů v rámci programů Evropské komise-Erasmus+ 
1. NOVÝ POHLED – financován z mobilit mládeže - KA1, č. 2015-2-CZ01-KA105-014255, ve výši 10.784 € 
(100%dotace)                                                           
a) předmět a místo realizace – mobility pracovníků s dětmi a mládeží - 2 týdenní pracovní návštěvy partnerů ČR 
a Slovenska, probíhá v období 2015/09 - 2016/08 
b) výsledky projektu – 2 mobility, 16 zapojených osob, rozvoj pedagogických kapacit a NNO 
c) dárce (jméno, adresa a e-mail, telefon) – Ing. Iva Tatarková, ředitelka Domu zahraniční spolupráce, Na Poříčí 
1035/4, 110 00 Praha 1; tel: +420 221 850 920; Email: YIA@dzs.cz 
 
2. PEOPLE TO PEOPLE – financován ze vzdělávání dospělých, č. 2016-1-CZ01-KA204-024083, ve výši 
82.000 € (100%dotace) 
a) předmět a místo realizace – vzdělávání dospělých v oblasti dobrovolnictví, 10 týdenních pracovních návštěv 
partnerů ČR, BG, PL; probíhá v období 2016/09 - 2019/08 
b) výsledky projektu – 10 setkání,12 zapojených osob, 18 metodických manuálů v závěrečné příručce 
c) dárce (jméno, adresa a e-mail, telefon) – Ing. Iva Tatarková, ředitelka Domu zahraniční spolupráce, Na 
Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1; tel: +420 221 850 920; Email: YIA@dzs.cz 
 
3. EVS – financován z mobilit mládeže, č. 2017-1-CZ01-KA105-035360, ve výši 24.301 € (100%dotace) 
a) předmět a místo realizace – roční evropská dobrovolná služba pro 3 mladé do 30 let z Polska, Itálie a 
Španělska, probíhá v období 2017/08 - 2018/12 
b) výsledky projektu – 3 mladí lidé s ročními "pracovními" zkušenostmi a osobnostním rozvojem 
c) dárce (jméno, adresa a e-mail, telefon) – Mgr. Kateřina Marešová, administrátorka projektu z DZS, Na 
Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1; tel: +420 221 850 904; Email: katerina.maresova@dzs.cz 
 

Realizace projektů v rámci státních, krajských, městských a nadačních zdrojů  
 
1. PRORODINNÉ AKTIVITY – provoz mateřského, plaveckého, dobrovolnického centra 
Tyto projekty byly od r. 2005 financovány ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí, max. 70% dotace 
2005 – Profineziskovka – 218.500,- Kč (celkové náklady 413.000,- Kč) 
2006 - Nová perspektiva – 262.000,- Kč (celkové náklady 532.000,- Kč) 
2007 – Pod jednou střechou – 297.300,- Kč (celkové náklady 1.000.000,- Kč) 
2008 – Pod jednou střechou – 276.012,- Kč (celkové náklady 1.300.000,- Kč) 
2009 – Pod jednou střechou – 394 150,- Kč (celkové náklady 1.500.000,-Kč) 
2010 – Pod jednou střechou – 232.000,- Kč (celkové náklady 2.260.000,- Kč) 
2011 - Pod jednou střechou – 353.425,- Kč (celkové náklady 2.453.000,- Kč) 
2012 – změna strategie MPSV – podpora odborné aktivizace rodin – nezískána podpora 
2013 – Zdravá rodina – 247.000,- Kč (celkový rozpočet přes 2 miliony Kč) – podpora mateřského centra 
2014 – Zdravá rodina – 325.000,- Kč (celkový rozpočet cca 1 milion Kč) – podpora mateřského centra 
2015 – Zdravá rodina – 349.037,- Kč (celkový rozpočet cca 1 milion Kč) – podpora mateřského centra 
2016 – Zdravá rodina – 470.896,- Kč (celkový rozpočet cca 1,3 milion Kč) – podpora prorodinných aktivit 
2017 – Zdravá rodina – 539.358,- Kč (celkový rozpočet cca 1,2 milion Kč) – podpora prorodinných aktivit 
 
Spoufinancování projektů z Krajského úřadu Ústí nad Labem, max. 30%dotace  
2009 - „Mateřské centrum – pod jednou střechou“ - 80.000,-Kč 
2010 - „Mateřské centrum – pod jednou střechou“ - 50.000,-Kč 
2011 - „Mateřské centrum – pod jednou střechou“ - 50.000,-Kč 
2012 - „Mateřské centrum – pod jednou střechou“ – 20.000,-Kč 
2013 - „Mateřské centrum – pod jednou střechou“ – 20.000,-Kč 
2014 - „Mateřské centrum – pod jednou střechou“ – 30.000,-Kč 
2015 - Prorodinné aktivity MC – 30.000,-Kč 
2016 - Prorodinné aktivity MC – 31.428,-Kč 
2017 - Prorodinné aktivity MC – 41.818,-Kč 
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2. DOBROVOLNICTVÍ – provoz dobrovolnického centra 
Tyto projekty jsou od r. 2007 financovány ze zdrojů MV a MZ, obcí, max. 70% dotace. 
 
2007 -  Dobrovolníci pro volný čas - 127.000,-Kč (celkové náklady 170.000,-Kč) 
2008 – Dobrovolníci pro volný čas - 95.000,-Kč (celkové náklady 130.000,-Kč) 
2009 - Dobrovolníci pro volný čas - 93.000,-Kč (celkové náklady 130.000,-Kč) 
2010 - Dobrovolníci pro volný čas - 95.000,-Kč (celkové náklady 150.000,-Kč) 
2011 - Dobrovolníci pro volný čas – 89.000,-Kč (celkové náklady 130.000,-Kč) 
2012 - Dobrovolníci pro volný čas – 28.000,-Kč (celkové náklady 40.000,-Kč) 
2013 - Dobrovolníci pro volný čas (VČ) – 54.000,-Kč (celkové náklady 80.000,-Kč); 2014 změna akreditace 
 
2008 - Dobrovolníci pro seniory – 35.000,-Kč (celkové náklady 55.000,-Kč) 
2009 - Dobrovolníci pro seniory – 67.000,-Kč (celkové náklady 45.000,-Kč) 
2010 - Dobrovolníci pro seniory – 59.000,-Kč (celkové náklady 55.000,-Kč) 
2012 - Dobrovolníci pro seniory – 16.000,-Kč (celkové náklady 23.000,-Kč) 
2013 - Dobrovolníci pro seniory – 19.000,-Kč (celkové náklady 28.000,-Kč) 
 
2010 – Dobrovolníci Pět P - 86.000,-Kč (celkové náklady 120.000,-Kč) 
2011 – Dobrovolníci Pět P – 46.000,-Kč (celkové náklady 45.000,-Kč) 
2012 – obnova akreditace 
2013 - Dobrovolníci Pět P – 22.000,-Kč (celkové náklady 32.000,-Kč) 
 
2014 - Dobrovolnické centrum celkem (S, 5P, Školní příprava ŠP) – 87.000,- Kč (celkové náklady 150.000,-Kč) 
             – změna podmínek a akreditací 
2015 - Dobrovolnické centrum celkem (VČ,S,5P,ŠP,Nízkoprahová zařízení NP) -161.000,-Kč (celk. 350.000,-Kč) 
2016 - Dobrovolnické centrum celkem (VČ, S, 5P, ŠP, NP, Kultura K) - 148.000,-Kč (celkově cca 320.000,-Kč) 
2017 - Dobrovolnické centrum celkem (VČ, S, 5P, ŠP, NP) - 58.000,-Kč (celkově cca 90.000,-Kč) 
 
2008 – Dobrovolníci v nemocnici –  70.000,- Kč (celkové náklady 100.000,-Kč)  
2010 – Dobrovolníci v nemocnici – 100.000,-Kč (celkové náklady 145.000,-Kč)  
2011 – Dobrovolníci v nemocnici –  50.000,-Kč (celkové náklady 90.000,-Kč)  
2012 - Dobrovolníci v nemocnici –  80.000,-Kč (celkové náklady 115.000,-Kč) 
2013 - Dobrovolníci v nemocnici – 99.000,- Kč (celkové náklady 143.000,-Kč) 
2014 - Dobrovolníci v nemocnici – 95.000,- Kč (celkové náklady 140.000,-Kč) 
2015 - Dobrovolníci v nemocnici – 99.000,- Kč (celkové náklady cca 145.000,-Kč) 
2016 - Dobrovolníci v nemocnici – 100.000,- Kč (celkové náklady cca 150.000,-Kč) 
2017 - Dobrovolníci v nemocnici – 160.000,- Kč (celkové náklady cca 230.000,-Kč) 
 
Tyto projekty byly od r. 2013 financovány ze zdrojů Domu zahraničních služeb - program Grundtvig 
2013-2015 Dobrovolnictví - způsob aktivit  v seniorském věku - 18.456 € (100% dotace) 
 
3. DĚTI A MLÁDEŽ - provoz zájmových kroužků, plaveckého, dobrovolnického centra, multikultura 
Tyto projekty byly od r. 2008 financovány ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
2009 – Aktivní volný čas – 60.000,- Kč (70% dotace, celkové náklady 95.000,- Kč) 
2010 – Rekonstrukce suterénu komunitního centra – 1 mil. Kč (100% investiční dotace) 
2010 – Evropský rok dobrovolnictví – 75 tisíc Kč (70% dotace) 
2011 – Klub pro mladé underground – 120 tisíc Kč (70% dotace) 
2011 – Volný čas dětí, PCR – 97 tisíc Kč (70% dotace) 
2011 – Cesta kolem světa, multikultura – 82,5 tisíc (90% dotace) 
2012 – Klub pro mladé – 100 tisíc Kč (70% dotace) 
2013 – Předškolní klub – 364 tisíc Kč (70% dotace)  
2013 – Volný čas dětí – 50 tisíc Kč (70% dotace) 
2013 – Školní klub – 110 tisíc Kč (70% dotace) 
2014 – Aktivně v roce 2014 – 115 tisíc Kč (70% dotace) 
2015 – Aktivně v roce 2015 – 50 tisíc Kč (70% dotace) 
2015 - Vybavení pro volný čas dětí v Kadani - 57 tisíc Kč (100% dotace investiční) 
2016 - Spolu a aktivně - volnočasové a sportovní aktivity dětí v Kadani, tábory - 100 tisíc Kč (100% dotace) 
2017 - Aktivní rok 2017 - volnočasové a sportovní aktivity dětí v Kadani, tábory - 120 tisíc Kč (100% dotace) 
 
Tyto projekty byly od r. 2012 financovány ze zdrojů Ústeckého kraje 
2012 – Kolečkyáda (Sport a volný čas) – 50 tisíc Kč (70% dotace) 
2012 – SAS tábory a dílny (dtto) – 58 tisíc Kč (70% dotace) 
2013 – Pestrý rok (Volný čas) – 50 tisíc Kč (70% dotace) 
2014 – Rok plný úsměvů (Volný čas) – 30 tisíc Kč (70% dotace) 
2015 – Děti v pohybu (Volný čas) – 30 tisíc Kč (70% dotace) 
2016 – Aktivní rok 2016 (Volný čas) – 35 tisíc Kč (70% dotace) - sociálně ohrožené děti 



6. SOCIÁLNÍ SLUŽBY  
AGENTURA RADOST, POMOC POTŘEBNÝM 
- financováno z Grantového systému Města Kadaně; 2009 – 2010 – 100 tisíc Kč (50%dotace) 
INKLUZE - financováno z Grantového systému Města Kadaně; 2011 – 2012 – 130 tisíc Kč (50%dotace) 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 
- financováno z IP podpory sociálních služeb Ústeckého kraje 
2009/07 – 2011/12 – 5,45 mil. Kč (100%dotace) 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI, SOC. PORADENSTVÍ - financováno z MPSV a ÚK 
2012 – 840 tisíc Kč (100%dotace) 
2013 – 840 tisíc Kč (100%dotace) + 30 tisíc ÚK (spolufinancování) 
2014 – 207 tisíc Kč (100% dotace)  
2015 – 626 tisíc Kč (100% dotace)  
2016 – 694 + 1347,4 tisíc Kč (100% dotace)  
2017 – 565,8 tisíc Kč (100% dotace) - pouze OSP 
 
7. MALÉ PROJEKTY - EKOLOGIE 
Už umíme třídit ! - financováno z krajského úřadu Ústí nad Labem – max. 50%dotace, 2006 - 6.500,- Kč 
Už vím kam s ním! - financ. z krajského úřadu Ústí nad Labem – max. 50%dotace, 2008 - 18.000,- Kč 
Přírodní cestou – max. 50%dotace - financováno z krajského úřadu Ústí nad Labem, 2010 - 14.950,-Kč 
Přírodní cestou 2 – max. 50%dotace – financ. z krajského úřadu Ústí nad Labem, 2011 - 31.500,-Kč 
 
PŘÍHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE - financováno z Č-N koordinačního centra TANDEM 

2009 – 12 tisíc Kč (100%dotace) 
2010 – 10 tisíc Kč (100%dotace) 
2011 – 15 tisíc Kč (100%dotace) 
2012 – 15 a 16 tisíc Kč (100%dotace) 
2013 – 14 tisíc Kč (100% dotace) 

2014 – 15 a 12 tisíc Kč (100% dotace) 
2015 – 15 tisíc Kč (100% dotace) 
2016 - 19 tisíc Kč (100% dotace) 
2017 – 12 tisíc Kč (100%dotace) 

 
NADACE 
2012      – Dílna Štístko – NF Siemens – 50 tisíc Kč (100% dotace) 
2012/13 – Doučování – NF Albert – 60 tisíc Kč (100% dotace) 
2014/15 – Doučování – NF Albert – 30 tisíc Kč (50% dotace) 
2014/9-11 - Jiný pohled – Nadace Partnerství - 70 tisíc Kč (90% dotace) – Navázání spolupráce s islandským partn. 
2015 - Sanace rodiny - NF Albert – 20 tisíc Kč (50% dotace)  
2015 - Prevence domácího násilí - Nadace žena - 4 tisíce Kč (50% dotace)  
2016 - Pomoc potřebným - NF LESY ČR - 50 tisíc Kč (100% dotace) 
2016 - Podpora soc. ohrožených dětí - NF ALBERT - 3 tisíc Kč (100% dotace) 
2016 -2017 - Generační soužití - AGROFERT - 50 tisíc Kč (100% dotace) 
2017 - Podpora soc. ohrožených dětí - NF ALBERT - 35 tisíc  Kč (100% dotace) 
2017 - Pomoc potřebným - NF LESY ČR - 50 tisíc Kč (100% dotace) 
2017 - Podpora regionu - NF TESCO - 30 tisíc  Kč (100% dotace) 
 
8. PODPORA MĚSTA KADANĚ  
každoroční dotace na provoz – 100.000,- Kč (+symbolický nájem provozovny) 
každoroční dotace na dobrovolnictví – průměrně 20.000,- Kč 
každoroční dotace na sociální služby – průměrně 30.000,- Kč 
 
9. PODPORA MĚSTA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ - od r. 2016  
každoroční dotace na sociální služby – průměrně 15.000,- Kč 
každoroční dotace na dobrovolnictví - průměrně 10.000,-Kč 
podpora provozu Dětské skupiny (symbolický nájem provozovny) 
 
 
 


