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Vážení a milí čtenáři, rok 2011 z pohledu naší nezisko-
vé organizace bych přirovnala k dobře klapajícímu stroji. 
Za celý tým jakožto výrobce i řidiče věřím, že jeho kvalita 
ještě dlouho vydrží a že naše profesionalita zajistí plynu-
lou činnost i v budoucnu.
Jistota realizace několika víceletých projektů znamenala 
pro zkušený personál možnost sebeuplatnění a rozvoje 
a pozitivně ovlivnila stabilitu organizace ve všech 
oblastech. Zajímavá a potřebná témata našich záměrů 
upoutala množství nových klientů a spolupracovníků 
a vnější ocenění této smysluplné práce je hlavním motorem 
pro naši další občanskou angažovanost.
Téměř rok existuje naše školka a jesle, kde poskytujeme 
celodenní péči třiceti dětem od 1 do 4 let s velmi kladnými 
ohlasy na nadstandardní přístup, který jsme zavedli (nejen) 
díky zahraniční spolupráci. 
Naše sociální firma přešla do období samoudržitelnosti 
a přes nelehkou celospolečenskou ekonomickou situa-
ci se nadále snaží sociálně pozitivně působit na místní 
veřejnost. Ke konci roku byl oběma partnery - městy Kadaň 
a Klášterec nad Ohří schválen Komunitní plán na léta 2012 
– 2016, který vzniká v rámci jednoho našeho projektu.
Přes nepřízeň dalších finančních zdrojů jsme postoupili 
také s naší investiční akcí budování plaveckého centra pro 
kojence a batolata v suterénu naší provozovny. Veškerý 
zisk sdružení (tržby od všech klientů za celý rok) byl použit 
na další etapu stavby bazénu.
Děkuji tedy všem našim členům a příznivcům, sponzorům, 
spolupracovníkům a dobrovolníkům, že nás jakkoliv pod-
porují.
Děkuji také svým kolegyním za jejich práci a výsledky, které 
Vám představí na následujících stránkách.

S úctou Mgr. Hana Vodrážková
předsedkyně a ředitelka sdružení RADKA o.s.
víceprezidentka Sítě MC v ČR

V Kadani 17. 2. 2012 2



Poslání: zaváděním chybějících služeb v místním regionu 
posouvat hranice kvality života dětí a dospělých.

Cíl: chceme být profesionální neziskovou organizací posky-
tující péči v oblasti volného času, vzdělávání, sociálních 
služeb a dobrovolnictví.

Motto: „jsme tu pro lidi, kteří nás chtějí“.

Struktura aktivit: (viz další strana)

Pracovní tým: 
Mgr. Hana Vodrážková - předsedkyně, ředitelka, finanční 
a personální manažerka, fundraiserka
Jarmila Bůchová - jednatelka, provozní zástupce, vedoucí 
plaveckého centra, lektorka keramiky
Dana Vindušková - vedoucí ekonomického oddělení 
Radka Šafářová - vedoucí mateřského centra 
Bc. Olga Šoltésová - vedoucí sociálního centra, personální 
zástupce, jobporadce
Adéla Kašková - vedoucí dobrovolnického centra, jobpo-
radce, lektorka PC kurzů
Ing. Ivana Míchalová - vedoucí vzdělávacího centra, asist-
ent grafiky, lektorka PC kurzů
Jana Pajmová - instruktorka plavání, asistent MCR, členka 
revizní komise sdružení (RK)
Ingrid Neimontiené, Alexandra Halászová - hlídání dětí, 
asistentky MCR   
Bc. Jana Corradini - asistentka MCR, propagační asistent-
ka, správce webových stránek
Lucie Kučerová, Bc. Šárka Paříková, Veronika Pilařová, 
DiS., Bc. Veronika Šultysová, Kamila Pekárová - sociál-
ní pracovnice
Petra Neubauerová - koordinátorka Agentury Radost, 
pomoc potřebným
Bc. Jiří Nebeský, Petra Kořánová - asistenti komunit-
ního plánování

Lada Grozdanová - poradkyně STOB, lektorka keramiky, 
členka RK
Kateřina Fritscheová - asistentka MCR
Marie Hrazdírová - provozní asistentka
Ing. Rudolf Hamák - správa IT
Iveta Zýková, Jiřina Buňatová - provozní pracovnice
Dana Dašková, Bc. Diana Roubová - ředitelky mateřské 
školy a jeslí RADUŠKA
Nikola Áčová, Radka Domastová, Lenka Ondrejková, 
Šárka Pospíchalová, Lucie Mašková, Jana Daňková - 
vychovatelky RADUŠKY

Vzdělávání zaměstnanců
Tak jako každým rokem i letos pracovníci absolvovali různá 
školení a kurzy pro zvyšování profesionality organizace. 
Celkem bylo proškoleno 16 zaměstnanců v 15 kurzech: 
př. Metodika pohybových her s kojenci a batolaty, Výživa 
dětí, Průvodce světem multimédií, Management dobrovol-
nictví. Dále všechny sociální pracovnice absolvovaly zákon-
né Kurzy dalšího vzdělávání. Plavecké centrum rozšířily 
2 nové cvičitelky plavání a velká část vzdělávání byla 
určena pro nový tým naší mateřské školky (profesní kom-
petence, individualizace v MŠ a evaluace práce – profesní 
rozvoj učitele).

Teambuilding a supervize 
V říjnu jsme jako každoročně stmelovali kolektiv, 
samozřejmě pod vedením zkušeného psychologa, le-
tos v krásném prostředí Krušných hor. Poznávání osob-
ností kolegů i sebe sama a komunikace je v našem oboru 
přínosným prostředkem pro další pomocnou práci s lidmi. 
Jakékoliv pracovní problémy individuální i skupinové se 
snažíme řešit taktéž s pomocí supervizorů a nastavením 
demokratických vnitřních řádů a pravidel.
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Členská základna: 

Graf členské základny 

rozděluje přes 360 klientů v roce 2011 podle věku 
a čerpaných služeb. Dále veřejné akce sdružení navštívilo 
téměř 800 dalších návštěvníků.  

Další služby: 
Kromě udržování kvalitních služeb všech našich cen-
ter a provozu školky a sociální restaurace se věnujeme 
i příležitostným aktivitám, které přispívají k ucelené 
nabídce služeb pro rodiny s dětmi a aktivaci občanské 
společnosti v regionu.

Spravujeme 3 venkovní hřiště a letos jsme inovovali rost-
linné portfolio na naší „Ekozahrádce“, zabudovali skleník 
a obohatili tento dětský plácek u provozovny větší tram-
polínou.
Spolupracujeme s Městem Kadaň na velkých akcích, jako 
jsou Narozeniny Maxipsa Fíka, Vysmáté léto, Den bez aut 

a Advent. Dále s místními neziskovými organizacemi a na 
podzim se společně aktivně prezentujeme na Týdnu nez-
iskovek s vyvrcholením - Benefičním plesem.

Pravidelně se svými akcemi připojujeme ke kampaním 
Sítě MC, jejímž jsme dlouholetým členem - Národní týden 
manželství, Křídla a kořeny naší rodiny, Táta frčí, Město 
pro děti, Roční období - mezigenerační soužití, Společnost 
přátelská rodině, Zdravý úsměv v MC atd.  

O letních prázdninách jsme uspořádali několik turnusů 
tematických příměstských táborů pro děti od 3 do 15 let, 
s návštěvností přes 100 dětí; rodinné pobyty - u moře 
v Chorvatsku s cvičením rodičů vč. hlídání dětí a v Krkonoších 
a Jizerských horách s plaveckým kurzem, aquaerobicem 
a tvořením pro všechny. Již tradicí se stal pobytový tá-
bor pro děti v turistické osadě Kotvina, kde si letos užívalo 
zábavu 40 dětí. 

Poprvé jsme letos také nabídli inovativní aktivitu pro 
školní děti (5-7třída), probíhá v rámci projektu Klíče pro 
život, vyhlášeného Národním institutem dětí a mládeže. 
Jde o multikulturní internetovou hru Cesta kolem světa, 
při které děti získávají moderní formou nové znalosti, 
soutěží, ale mají i měsíční možnost osobního setkávání 
s programem k danému tématu. Přihlásilo se do ní přes 
200 dětí z celého okresu Chomutov, což svědčí o zájmu 
o tuto formu.

REVIZNÍ RADA

SOFIRA s.r.o (Provozovna Slunce)

PLAVECKÉ
CENTRUM
RADKA

SOCIÁLNÍ
CENTRUM
RADKA

DOBROVOLNICKÉ
CENTRUM
RADKA
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Je členem Sítě MC v ČR s prezidentkou Rut Kolínskou 
a dlouhodobě spolupracuje na jejích akcích a kampaních. 

Je držitelem certifikátu „Společnost přátelská rodině” 
a navrhuje jeho udělení dalším organizacím se vstřícným 
postojem k rodinám s dětmi. 

Je uznanou organizací Ministerstva práce a sociálních 
věcí na léta 2010-2012 pro činnost v oblasti prorodinných 
aktivit.

Nabízí celkem 7 programů, které se dále dělí na jed-
notlivé aktivity.

1. PROGRAM MATEŘÍDOUŠKA 
Jsou prorodinné aktivity, které probíhají ve všední dny 
dopoledne; určené pro kojence a batolata v doprovodu 
rodičů především na mateřské dovolené. Účastníkům na-
bízíme pestrou tematickou poučnou zábavu i volné hraní, 
společenský kontakt a zvyky, případně jakoukoliv pomoc. 
Cílem programu je nejen všestranný rozvoj dítěte (hudba 
a zpěv, divadélko a čtení, pohyb a cvičení, tvoření…), ale 
také seberealizace a neformální vzdělávání rodičů.

Program zpestřujeme i mimořádnými akcemi př. prezentace 
firem, besedy, oslavy …

2. PROGRAM POMNĚNKA
Hlídání dětí předškolního věku ve všední dny dopoledne 
s programem Mateřídouška, odpoledne dle domluvy, ve 
spolupráci s naší školkou. Je to možnost krátkodobého 
hlídání pro vyřízení záležitostí rodičů, při jejich vzdělávání 
či alternativa místně nedostupných jeslí. Děti si zde také 
zvykají na vstup do mateřské školy.

3. PROGRAM PRVOSENKA
Dopolední fyzioterapeutické kurzy pro kojence (masáže 
a polohování) a nastávající maminky (relaxace a prota-
hování).

4. PROGRAM VĚNEČEK
Odpolední nebo víkendové zájmové kroužky pro děti 
předškolního i školního věku. 

Pestré vzdělávací a volnočasové aktivity pro smysluplné, 
aktivní a bezpečné trávení volného času (cvičení, hudba, 
tanec, keramická a jiná tvorba, malí modeláři, fotografové 
a ajťáci, cizí jazyky hravě pro děti). 

5. PROGRAM SLUNEČNICE
Odpolední nebo víkendové kurzy pro dospělé (cvičení, 
tanec, jazyky, životospráva, PC…) 

6. PROGRAM SEDMIKRÁSKA
Odpolední pravidelné aktivity pro rodiny s dětmi (tvoři-
vé dílny, bruslení, půjčovny her, knížek a volná herna 
a využívání třech našich hřišť, setkávání…). 

7. PROGRAM LÍPA
Odpolední nebo víkendové nepravidelné, malé i velké, 
tradiční i netradiční akce pro celé rodiny. V roce 2011 jich 
proběhlo přes 90. K největším akcím se řadí Masopustní 
karneval, Vítání Máje na Františkáně, Stezka odvahy 
Katovou uličkou. Pořádáme exkurze, tábory, rodinné 
pobyty…
 

Graf MCR vysvětluje roční návštěvnost 222 klientů 
v různých programech.

V rámci mezinárodního projektu Příležitost a příhra-
ničního menšího projektu Tandem – Von Klein auf jsme 
uskutečnili pro rodiny a dětmi několik oboustranných 
zahraničních návštěv. 
Společně jsme se setkali 2x v Kadani při příležitosti 
Císařského dne a děti z německé MŠ přijaly pozvání na osla-
vu Dne dětí s Maxipsem Fíkem do MŠ Raduška. Do Německa 
jsme vyjeli s rodiči celkem 3x. V Chemnitz jsme navštívili 
Letní slavnost a podzimní akci v MŠ Rabennest a advent 
jsme si jeli užít na slavnost do Aue. 
Do ČR nám také přijeli přednášet zástupci německého 
Huckepacku na téma „Emoční a sociální dovednosti“.
 V měsících březnu absolvovalo u německého partnera KJF 
e. V. Chemnitz celkem 6 pracovnic jednodenní stáž (v MŠ Ra-
bennest) a v červnu 4 pracovnice čtyřdenní stáž v místních 
prorodinných službách.
Na jaře jsme opět s místními partnery projektu letěli 
v 10 členné sestavě na 5 dnů do Belgie a navštívili několik 
zařízení pro předškolní a mladší školní děti – jeslí, MŠ, 
družiny, ale také u nás neobvyklou domácnost profesionál-
ní chůvy.
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Již 6 let provozujeme plaveckou školu pro rodiny s dětmi 
od narození až do školních let a zajišťujeme předplaveckou 
výuku pro kadaňské mateřské školky.

Ve speciální vaně v naší provozovně probíhá Plavání kojenců, 
při kterém se rodiče naučí správné polohování děťátka ve 
vodě brzy po narození.

V suterénu provozovny dokončujeme záměr vybudování 
plaveckého centra pro batolata. Jde o náročnou investi-
ci, kterou bohužel financujeme z vlastních omezených zisků, 
ale stále věříme, že najdeme mecenáše, který pochopí 
a ocení tuto smysluplnou aktivitu.

V pronajímaném bazénu 1. ZŠ realizujeme Plavecké kurzy 
pro předškoláky z MŠ. Trvají 10 týdnů 1x týdně dopoledne, 
vede je 5 akreditovaných lektorek a každoročně je navštíví 
přes 130 dětí. Zábavnou a bezpečnou formou zde získají 
správné technické základy plaveckých dovedností a vybudují 
si kladný vztah k vodnímu živlu.

Graf PCR zobrazuje účast 177 dětí v předplaveckých 
kurzech dle věkových skupin.

Dále zde provozujeme Plavecké kurzy pro děti od 2,5 do 
6 let 1x týdně v odpoledních hodinách. 

Rodiče s dětmi od 2,5 let = seznamování s vodou a zákla-
dy plaveckých prvků jako zábavný aktivní čas ve vodě 
s rodičem. 

Kurz plavání pro děti od 4 let = hravá výuka základ-
ním plaveckým technikám s využitím pestrých moderních 
plaveckých pomůcek. 

Kurz pro děti od 6 let = zdokonalovací výcvik plavců for-
mou her a soutěží.

Letos jsme uspořádali 2 pobyty pro rodiny s dětmi s inten-
zivním plaveckým výcvikem. V centru Krkonoš v krásném 
hotelu Kladenka s výhledem na Sněžku si 34 účastníků užilo 
pestrý program (denní lekce plavání, aquaerobiku, tvořivé 
dílny a horské výlety). Již tradiční zimní plavecká dovolená 
se konala v hotelu Peklo, v Jizerských horách, kde si sníh 
a vodní radovánky užívalo 49 účastníků.

2. Příležitost do budoucna, mezinárodní podpora pro 
rodiny s dětmi 
Zrealizovali jsme 2 motivační kurzy s obsluhou PC, kde 
účastníci získávají svou psychodiagnostiku, zkušenosti 
v oblasti uplatnění na trhu práce a stimuluje se jejich osob-
nostní rozvoj. Výuka na PC obsahuje základní informace ve 
40 hodinovém akreditovaném kurzu. Současně proběhlo 5 
certifikovaných kurzů Silné rodiče – silné děti ®. v Kada-
ni, Klášterci nad Ohří, Chomutově a Žatci pro celkem 62 osob. 

Veřejnost si již oblíbila naše skupinové „rodinné“ konver-
zace v jazyce německém, anglickém i španělském.

Připravili jsme nové akreditace na Rozšířený kurz práce 
s PC pro pokročilé (128 hodin) a Webdesign (128 hodin).

Díky vzájemné spolupráci s KZK proběhly v tomto roce v naší 
učebně PC 3 lekce výuky Univerzity 3. věku.

Graf VCR znázorňuje absolvované lekce 60 účastníků 
kurzů jednotlivých projektů.

Letos probíhaly vzdělávací kurzy především v rámci 2 evrop-
ských projektů a dále jazykové kurzy. 

1. Podpora zájemců k lepšímu uplatnění na trhu práce
Konaly se dva bloky základních kurzů pro celkem 24 účastníků, 
které obsahují - Základy obsluhy osobního počítače (80 ho-
din), Poradenství a motivace (27 hodin) a Bilanční a pracovní 
diagnostiku (10 hodin).  Dále projekt umožnil účastníkům dle 
jejich zájmu a doporučení další specifické kurzy. Pro 5 osob 
– Kurz Administrativní pracovník (128 hodin), pro 2 získání 
svářečského průkazu, pro 4 získání ŘP skupiny B, pro 2 Kurz 
pracovník v sociálních službách a další individuální akredi-
tovaná školení pro 3 osoby.
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Již šestým rokem sdružujeme zájemce o dobrovolnictví, 
kteří chtějí nezištně pomáhat v naší organizaci při práci 
s dětmi a mládeží, ale také v dalších partnerských organi-
zacích v Kadani i Klášterci nad Ohří – klientům v domově 
seniorů, zdravotně postiženým a pacientům v nemoc-
nici. Podporujeme je formou pojištění, školení, pomůckami 
a dalším zázemím pro jejich činnost.

Dobrovolníci pro volný čas působí jako lektoři nebo je-
jich asistenti u pravidelných i nepravidelných zájmových 
i vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi. V tomto roce 
se jako každý rok  podíleli i na programu letního tábora 
v Kotvině.

Dobrovolníci v programu Pět P jsou „velkými kamarády“ 
znevýhodněných dětí a teenagerů ve speciální sociální  pre-
venci (Péče, Prevence, Pomoc, Přátelství a Podpora). Tráví 
spolu týdně tematicky zaměřený čas podporující zdravý 
rozvoj dítěte.

Dobrovolníci pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením působí zpravidla jako společníci - povídáním, 
předčítáním, hraním společenských her nebo procházkami 
po okolí. Pomáhají tak překonat pocity osamění, nemoci, 
trápení a ostatní překážky v lidském životě. 

Tyto programy jsou akreditovány a dotovány MVČR. Posled-
ní program akreditovat nelze, a tudíž se na jeho financování 
podílí především sponzoři a MZČR.

Dobrovolníci v nemocnicích poskytují pacientům na 
oddělení LDN a dětském oddělení Nemocnice Kadaň zábavné 
trávení času při pravidelných výtvarných dílnách a jiných 
společenských setkáních.

V roce 2011 odpracovalo 44 dobrovolníků přes 2091 
hodin, které se dají finančně vyčíslit jako 129.642,- Kč. 
Hodnota této péče je ale pro klienty mnohem vyšší.

Dobrovolníci RADKA o. s.

Mateřské centrum RADKA o. s. – volný čas
Bardounová Marie, Čiháčková Marie, Grozdanov Stanislav, 
Grozdanová Lada, Hamáková Andrea, Hamáková Stanislava,  
Ing. Houdek Jiří, Hrabálková Martina, Jiráčková Alena, Kaška 
Jan, Kašková Tereza, Kocelský Lukáš, Krejčová Božena, Lou-
dová Alena, Nemeth Petr, Ing. Reháková Eva, Sláma Jaroslav, 
Slezáková Veronika, Šedý Jiří, Šesták Jan 

Nemocnice Kadaň
Bendová Darina, Horáková Pavlína, Kosová Adéla, Kašková 
Tereza, Kudláčková Veronika, Paleček Jan, Růžičková Kateřina
Městská správa sociálních služeb – Domov seniorů Kadaň

MÚSS Klášterec nad Ohří
Bendová Darina, Gahlerová Eva, Hlaváčková Květoslava, 
Košťáková Hana, Krausová Gabriela, Mozici Jana, Paleček 
Jan, Paleček Jan ml., Rejzková Antonie, Špeciánová Ilona, 
Thumsová Barbora, Trunečka Miroslav

Program Pět P
Domanjová Karolína, Höhnová Kateřina, Said Michaela, 
Štrosová Hana 

V dubnu proběhl již druhý den firemního dobrovolnictví 
skupiny ČEZ, kterého se zúčastnilo 12 zaměstnanců. Ti si 
při této specifické formě dárcovství, která výrazně ovlivňuje 
osobní hodnoty, vyzkoušeli osobní interakci s veřejně 
prospěšným prostředím – u nás konkrétně při úpravě hřiště 
a výrobě keramických dárků a suvenýrů – děkujeme. 

 
V roce 2011 - mezinárodním roce dobrovolnictví jsme 
realizovali projekt na rozvoj tohoto tématu - Underground 
klub pro mladé. Cílem bylo vybudování a otevření prostoru 
pro setkávání a aktivity mládeže ve věku 12-26 let s po-
mocí dobrovolníků. Ti nejen přišli s námětem, podíleli se na 

úpravě prostor, ale také zajišťují činnost klubu. Nabízíme 
také organizovaný program – besedy, přednášky, promítání, 
soutěže, diskotéky a další vyžití - stolní deskové hry, elek-
tronické šipky, TV s DVD, PC s internetem … Klub je k dispo-
zici mladým (i začínajícím) umělcům z Kadaně a okolí pro je-
jich prezentaci – výstavní plochy, promítání vlastních filmů, 
hudební a divadelní představení atd.

Další projekt pro dobrovolníky proběhl v rámci programu 
Klíče pro život (neformální vzdělávání NIDM). Jmenoval se 
Vzdělávání dobrovolníků v RADKA o. s. a proběhl formou 
2 víkendových seminářů pro dobrovolníky a pro koordiná-
tory dobrovolníků, které nejen přispěly ke zvýšení jejich 
znalostí v této oblasti, ale i k lepšímu poznání skupiny 
a jejímu pozitivnímu ladění.

Graf DCR ukazuje individuální kontakty jednotlivých 
33 dobrovolníků ve 4 programech.

Koordinátorka DCR také prezentovala naši činnost na 19. 
Mezinárodní výroční pracovní konferenci polských, 
českých a německých partnerů v oblasti ochrany dětí 
a rodiny, která se konala v listopadu v Jeleniej Góre.
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Sociální centrum má dvě hlavní činnosti:
1. Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi (SAS) 
- registrovaná ambulantní a terénní sociální služba dle 
zákona č.108/2006 Sb. Je určena rodinám s dětmi, mládeži 
a mladým dospělým z Kadaně, Klášterce nad Ohří a okolních 
obcí, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Pomáháme 
lidem, kteří chtějí aktivně začít řešit své problémy - př. se 
potýkají s nedostatkem financí, jsou nezaměstnaní a nemo-
hou zajistit svým dětem volnočasové aktivity či mají problé-
my s jejich výchovou, jsou izolovaní a hledají nové uplatnění, 
kontakty nebo mají různé další problémy. 

Služba je poskytována od července 2009 v rámci veřejné 
zakázky Projektu Ústeckého kraje, který ji finančně podpořil 
do konce roku 2011 – pro občany jsou tudíž aktivity zdarma.

Program Šikulka - volnočasové a pracovně výchovné 
činnosti pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let s cílem naučit děti 
formou hry základním praktickým dovednostem.

Program Všeználek - školní příprava pro rodiče s dětmi 
od 6 do 13 let; součástí jsou i tvořivé aktivity či víkendové 
pobyty.

Program Pět P - pravidelné individuální setkávání speci-
alizovaného dobrovolníka s dítětem ve věku od 8 do 15 let, 
aktivní trávení volného času během školního roku.

Terénní sociální práce - poskytování služeb klientům v je-
jich domácím prostředí. 

Poradenství a zprostředkování - poskytování rad a do-
provodu (vedení rodinného rozpočtu, hospodaření domác-
nosti – včetně vaření, rodičovské chování a další), pomoc 
s vyplňováním formulářů, zprostředkování kontaktů na další 
úřady nebo instituce a zařízení.

Doplňkové aktivity - pravidelní klienti SCR mohou získat 
až 100% slevu na další aktivity v rámci ostatních center 
RADKA o. s.

Sociální pracovnice mají v Klášterci nad Ohří kancelář v prak-
tické ZŠ. 

V roce 2011 eviduje SAS celkem 226 osob (75%z Kadaně, 
22% z Klášterce nad Ohří a 4 % z jiného regionu), které 
pravidelně nebo pouze jednorázově využily tuto službu (bylo 
provedeno 1295 kontaktů a intervencí), zejména poraden-
ství a zprostředkování v terénu (př. v oblasti rodinného 
života – rozvod, výživné…) či školní příprava Všeználek.

2. Agentura Radost, pomoc potřebným (AR)  -  nere-
gistrovaná sociální služba, zahájená v květnu 2009. Posky-
tuje rodinám s osobami se zdravotním postižením potřebné 
informace, přispívající k řešení jejich nepříznivé situace a 
pomáhá jim při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí – včetně hledání a pod-
pory ve vhodném zaměstnání. Aktivně jedná s místními 
zaměstnavateli o možnostech zaměstnávání klientů.

Na sklonku roku 2010 byla nabídka činnosti Agentury 
rozšířena o tréninkovou skupinu INkluze. Je určena pro oso-
by s hendikepem ve věku od 7 let a jejich rodinné příslušníky 
a je zaměřena na získávání a rozvoj sociálních kompetencí 
a dovedností potřebných pro běžný život ve společnosti. 

Graf SCR dokládá účast 266 klientů při čerpání služeb 
nebo v projektu KP. 

V roce 2011 eviduje AR celkem 40 osob, které pravidelně 

nebo pouze jednorázově využily tuto službu (bylo provede-
no 363 kontaktů a intervencí).

Pod tímto centrem současně probíhá významný projekt: 
Komunitní plánování. Jde o proces, kde se v širokém týmu 
osob: zadavatelé – poskytovatelé – uživatelé – veřejnost, 
účastní v pracovních jednáních celkem přes 50 osob z obou 
měst. Vytváří společně strategický dokument měst Kadaně 
a Klášterce nad Ohří, který je zaměřen na oblast sociálních 
a souvisejících služeb v tomto regionu. Dokument prošel 
úspěšně schvalovacími procesy obou měst a jeho působnost 
je stanovena na období let 2012 – 2016. Dále bude aktu-
alizován Katalog poskytovatelů sociálních služeb v regionu. 
Projekt je dotován z evropských fondů.
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Společně jsme také na sklonku roku otevřeli v historickém 
sklepení budovy nový Klub pro mladé Underground. Vy-
bavení klubu bylo částečně zajištěno z dotace MŠMT v rámci 
Evropského roku dobrovolnictví, protože právě dobrovolníci 
se na jeho budování i provozu podílejí. Další podpora byla 
čerpána ze zisku sociální firmy formou příspěvku z každého 
jídla a dále hrazením provozních nákladů. 

Firma dodržuje sociální principy – reinvestici zisku 
a zaměstnávání znevýhodněných osob a rozvíjí nadále svůj 
záměr „restaurace pro všechny, včetně rodin s dětmi“. 
Získala za letos to také 2 ocenění – Ethnik friendly 
zaměstnavatel a Společnost přátelská rodině.

Od roku 2009, kdy jsme založili sociální firmu – SOFIRA Kadaň 
s.r.o. se snažíme jít příkladem v této nové oblasti podnikání 
a přestože jsme stále jen jedním ze dvou subjektů v Ústec-
kém kraji, věříme, že je to správný směr pro naši společnost.

Provozujeme restauraci Slunce na kadaňském náměstí 
a v tomto roce jsme úspěšně ukončili dotační investiční 
a zahajovací projekt a přesunuli provoz do vlastní režie. 

Denně produkujeme přes 200 obědů a rozvážíme stravu do 
dvacítky okolních firem.

Hospodářský rok skončil s mírným ziskem, což se dá 
v současné době považovat za úspěch, protože institu-
cionální podpora této veřejně prospěšné aktivity je za-
tím minimální. Naproti tomu nás velmi podporuje kladné 
vnímání společnosti a viditelné pozitivní změny podpořených 
potřebných osob. 

Provoz je díky sdružení RADKA obohacován každý týden 
pestrými rodinnými akcemi, kterých se vloni uskutečnilo 
přes 40. Patří sem páteční všestranné programy pro děti 
(tvoření, zpívání, promítání…), floristické dílny, přednášky, 
tradiční oslavy (Tři králové, Mikuláš…) apod. 

lavy narozenin dětí, floristické a ekologické dílny... Děti zde 
získávají mnoho nových podnětů pro svůj komplexní rozvoj.

Pedagogický tým se pravidelně týdně setkává na pedago-
gických radách, kde vychovatelky probírají jednotlivá nová 
témata a zkušenosti z výchovného procesu pro další využití. 
Současně průběžně probíhá vzdělávání – semináře rozvoje o-
sobnosti, kvality tematického plánování a seznamování s al-
ternativními rozvojovými programy, zejména „Začít 
spolu“. Ten připravuje děti, aby se v budoucnu aktivně zají- 
maly o učení a to je bavilo a efektivně ho zvládaly bez 
nadměrného stresu. Zvolili jsme ho pro potřebnost těchto 
charakteristických rysů osobnosti v dnešní rychle se měnící 
době.

V lednu 2011 jsme zahájili provoz Jeslí a mateřské školy 
RADUŠKA. Děti nastupovaly průběžně v první polovině 
roku až do naplnění kapacity (30). Provozní doba vychází 
vstříc rodinám. Děti jsou rozdělené ve dvou třídách s názvy 
Berušky – 18 dětí (ve věku 2,5 – 3,5 roku) a Motýlci – 
12 dětí (ve věku 1 – 2,5 roku), ale přesto prožívají chvíle 
i společně (u jídla, v hravé inspirativní chodbě, ve velké zr-
cadlové tělocvičně, kde si rády zatančí, zacvičí i zazpívají za 
doprovodu piána). 

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby pod-
poroval individualitu, vede děti k samostatnému rozhodová-
ní, k volbě a odpovědnosti, rozvíjí schopnosti, znalosti 
a dovednosti prostřednictvím plánované činnosti, center 
aktivit a pozorování. Na první pohled ve třídě dominuje ak-
tivita dětí, pedagogové jsou spíše v pozadí, děti při hrách 
a činnostech vedou nepřímo a podporují u nich samostat-
nost a zájem o poznávání a učení se vlastními prožitky, což 
je dětem přirozené. 

Veliký důraz klademe na účast rodiny: společné akce – 
tvořivé dílny, brigády, tematické hry v přírodě apod.; indi-
viduální konzultace s rodiči a vedení záznamů o činnostech 
a vývoji jednotlivého dítěte ve školce. Rodiče spolupráci 
vítají, sami přichází s náměty i pomocí, čehož si velmi vážíme. 
Společně jsme se letos sešli na akcích jako je – brigáda 
na zahradě,  Světluškový den, Vánoční posezení a Zmrzlé 
odpoledne.

Mezi novinky patří také pohádkové noci v Radušce. Cílem je 
podpořit u dětí pocit sounáležitosti, objevitelství a odvahy 
při veselých hrátkách s pohádkovými bytostmi i večer bez 
rodičů. 

Zároveň nabízíme širokou alternativní inspiraci: společné 
akce se zahraničními partnery – německé mateřské školky, 
návštěvy solné jeskyně či plaveckého bazénu, měsíční os-
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Přehled nákladů a výnosů 

Náklady

spotřeba materiálu   232 703  návštěvnost 1778 osob měsíčně

spotřeba materiálu DHIM   111 698  vybavení provozu a školky Raduška (mimo EU dotace)

prodané zboží    5 683  potraviny, propagační předměty, kalendáře

spotřeba energie   383 528  provozovna 860 m2, kojenecká vana, keramická pec

opravy a udržování   541 137  drobné opravy; 450 000,- rekonstrukce suterénu - bazén

cestovné a provoz auta   42 819  provoz 3 os. aut - aktivity v Klášterci nad Ohří

služby - supervize   41 982  tým 28 zaměstnanců, 44 dobrovolníků, projektové týmy

služby - propagace, spoje   11 246

služby - nájemné   42 918  bazén, provozovna, Kotvina 

služby - školení    10 890  celkem proškoleno 11 pracovníků

služby - aktivity    33 860  nákup kurzů orientu a zumby

služby - pobyty    304 003  3 rodinné pobyty a 5 dětských táborů pro celkem 214 osob

služby - ostatní    121 681  tisk publikací, fotopráce, rozbor bazénové vody, revize 

služby - pronájem bazénu  46 500  pronájem bazénu

mzdové náklady    764 619  mimo projekty ESF

zákonné sociální pojištění  225 653

pojištění    8 510  zákonné pojištění zaměstnavatele a pojištění dobrovolníků

pojištění 630    5 990

ostatní finanční náklady   50 655  poplatky bance, členský popl., pojistka auto, kolky akred.

Náklady celkem   2 986 075

Výnosy

tržby MCR    561 432  denní vstupné, zápisné do kroužků, služba hlídání

tržby PCR    128 502  5 druhů kurzů pro celkem 240 dětí

tržby VCR    48 450  realizace poradenství Jobklubů a PC kurzů počet osob 24

tržby Ambasadorky   16 750  firemní přednášky o zdraví dítěte apod.

tržby - prodej zboží   11 854

tržby interní    383 528  vnitřní zúčtování elektřina, topení, voda

tržby nájemné    41 100  taneční studio MV, kurz Yamaha

tržby mimoškolní aktivity  257 250

úroky a tržby ostatní   10 357

členské příspěvky   54 800  391 členů celkem, 279 platících

PPM - z projektů ESF   528 338  9 osob, 28 měsíců

dotace     1 121 526 MPSV, MŠMT, MV, MZ, ÚK, Kadaň, Nadace ČEZ, OKD, Tandem

sponzorské dary    24 111  Doly AR, fyzické osoby

Výnosy celkem    3 187 998

rezervní fond    201 923

Zisk v rezervním fondu bude využit na část investice do 
plaveckého centra pro kojence v suterénu provozovny - 
pořízení technologie v celkové hodnotě cca 800 tisíc Kč.
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Realizované evropské projekty (100% dotované z ESF) 
a veřejná zakázka poskytování sociálně aktivizační služby 
(100% dotovaná z Ústeckého kraje) dosáhly v letošním roce 
celkového obratu: 9 412 284,- Kč. 

Grafy hospodaření sdružení a složení evropských projektů v roce 2011

Graf vývoje vícezdrojového financování sdružení.
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Víme, že tento rok nebude jednoduchý, protože dochází 
k ukončení velkých evropských projektů a tedy k narušení 
plynulosti všech těchto aktivit.

Dojde k ukončení vzdělávacího projektu Za lepší prací, který 
umožnil zvýšení kvalifikace 48 lidem a podpořil 25 osob 
v novém zaměstnání.

Bude vydán Komunitní plán města Kadaně a Klášterce nad 
Ohří jakož i zaktualizován Katalog sociálních služeb v re-
gionu.

Uzavřeme i projektovou etapu zahraničního partnerství 
s německými a belgickými prorodinnými organizacemi, ale 
pevně věříme, že do konce roku zahájíme projekt další, jed-
náme opět s Německem, Belgií a nově se Švédskem. 

Na druhou stranu se také otvírají nové možnosti dalších 
zajímavých témat, kterými bychom chtěli i nadále přispívat 
k lepšímu životu v našem městě.

Jedním z plánovaných je zahájení provozu sociálně tera-
peutické dílny pro zdravotně postižené, která by měla 
přispět k seberealizaci min. 10 osob formou floristické a jiné 
tvorby. 

Klub pro mladé Underground se také rozvíjí jak počtem 
mladých aktérů (většinou dobrovolníků), kteří zde působí, 
tak do obsahu aktivit, které zde - v novém moderním pros-
toru pořádá celé sdružení.

Ve městě také vyvstává potřeba širší péče o děti ze 
sociálně znevýhodněných rodin, pro něž připravujeme 
nové služby.

Nové hřiště také plánujeme u naší mateřské školky, včetně 
kompletní úpravy okolního venkovního prostoru.
 

Bohužel jsme u žádných zástupců moci a pomoci nenalezli 
podporu finalizace našeho dlouholetého cíle – vybudování 
plaveckého centra pro kojence a batolata v suterénu naší 
provozovny. Proto i letos budeme pomalými, ale pevnými 
kroky postupovat dále k umožnění této zdraví prospěšné 
služby pro mladé rodiče s dětmi.

Maximální rozvoj nadstandardní péče o děti v naší RADUŠCE 
a udržení kvality služeb všech center RADKA o. s. jakož 
i nabídky sociální restaurace SLUNCE je naším hlavním úkolem 
a věříme, že nám naši příznivci budou i nadále pomáhat. 
Budeme to letos opravdu hodně potřebovat.

2221



2423

SPONZOŘI A DONÁTOŘI 
Evropský sociální fond (ESF) + Česká republika, Ústecký kraj 
(ÚK),  Město Kadaň, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(MPSV), Ministerstvo vnitra (MV), Ministerstvo zdravotnictví 
(MZ), Síť mateřský center ČR o. s., Škola obnovy venkova 
o.p.s., Egeria Kadaň, Severočeské doly a. s., Koordinační 
centrum českoněmeckých výměn mládeže TANDEM, Ing. 
Růžičková Kateřina, Takáčová Marie, Paleček Jan, Lebdušková 
Miroslava, Ing. Jaromír Pour

VĚCNÉ DARY A SLUŽBY: 
Truhlářství Na Špičáku, shopIT.cz, Fritsche David - Land 
& Art Úhošťany, Egmont Praha, Tomsoft Kadaň, Knihařství 
Přibíková Kadaň, Fritscheová Kateřina, ECHO Consult Kadaň, 
Roal Czech s.r.o. Kadaň, ELVYT VASS Kadaň, Lasselsberger 
s.r.o. Plzeň, Bonifác s.r.o. Kadaň, Ing. Černý Daniel, Ekometal 
s.r.o. Kadaň, Selinger Jiří – vodoinstalace, Tvrzník Miroslav 
– stavební práce, ZOO Shop ARCHA Kadaň - Kříž Luboš, Ko-
celský Lukáš, easyhost.cz, Zalabák Josef, Bůcha František 
– celkově v hodnotě 41,5 tisíc Kč
 
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE  
Město Kadaň a Klášterec nad Ohří,
Nemocnice Kadaň, MěSSS Kadaň a Klášterec nad Ohří – 
Domovy seniorů, DDM Klášterec nad Ohří, Pedagogické-
psychologická poradna Kadaň, SVĚTLO o. s. Kadaň, Poradna 
pro rodinu a mezilidské vztahy o. s., Naděje o. s., Divadlo 
Navenek Kadaň, Síť MC v ČR, mateřská centra v ČR, Na louce 
o. s. – MC Kolibřík Chomutov, MC Sedmikráska Žatec, Tech-
nické služby Kadaň, Městská policie Kadaň, Městská knihov-
na Kadaň, hasiči Kadaň, Kulturní zařízení Kadaň, SK Kadaň, 
1. ZŠ, Mateřské školy a Základní školy Kadaň,  Kadaňské 
noviny, Klášterecké noviny, Chomutovský deník, KT Focus, 
Královská Kadaň a další



Název: Občanské sdružení Rodiče a děti Kadaně, 
(zkratka RADKA o. s.)
Sídlo: Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň            
Tel.: 605 283 997 
E-mail: radka@kadan.cz

Provozovna 1: RADKA o. s., Kpt. Jaroše 630 
Tel.: 739 094 565
E-mail: radka@kadan.cz 
Web: www.radka.kadan.cz 

Provozovna 2: Jesle a mateřská škola RADUŠKA
Adresa: Kpt. Jaroše 612  
Tel.: 733 748 030
E-mail: raduska@kadan.cz 
Web: http://raduska.kadan.cz 

Provozovna 3: Klub pro mladé Underground
Adresa: Mírové náměstí 185  
Tel.: 737 734 716
E-mail: underground@kadan.cz 
FCB: http://www.facebook.com/groups/137247456394222/

IČ: 266 37 260
DIČ: CZ 266 37 260 
Banka, číslo účtu: ČSOB Kadaň, 185923126 / 0300

Mapa Kadaně s označenými 3 provozovnami - vložit

Kancelář SCR v Klášterci nad Ohří: ZŠ praktická, 
Havlíčkova 269 – boční vchod
Kancelář DCR v kadaňské nemocnici: 3. patro polikliniky, 
dveře 424.

Kde se prezentujeme:
- nástěnky v našich provozovnách, na dětské poliklinice
- vývěska před budovou a na pěší zóně u náměstí
- tiskový a webový měsíční kalendář
- měsíční mailing členům
- propagace akcí v místním tisku a v místní kabelové TV Focus 
- webové stránky a facebook

Mapa Kadaně s označenými 3 provozovnami
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