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Milí naši příznivci, čtenáři,

rok 2018 byl významným obdobím rozvoje naší organizace 
a po několika stabilních letech mohu říci, že jsme svůj 
pomyslný občanský průkaz získali jako dobře zavedená 
firma.

Patnácté výročí existence spolku slavíme se ctí průběžně 
celý rok, tak jako je obsáhlá činnost celého spolku a prolíná 
se do různých programů a akcí.   

Stoupající zájem o naše služby a tedy i jejich rozšiřování 
je v této zprávě podrobně  zdokumentováno texty, grafy 
i obrázky. 

Své aktivity jsme přerozdělili již do sedmého centra – YCR 
– Youth center, protože počet účastníků v mezinárodních 
soutěžích i programu DofE se zvyšuje.

V sousedním Klášterci nad Ohří se rozvinula služba jeslí 
a program naší nové pobočky Mateřského centra – Rodinné 
centrum.

Úspěšně jsme posílili pracovní tým a získali tříletou 
grantovou podporu jeho dalšího rozvoje a vzdělávání.

Nově jsme se zapojili do programu Evropského sboru 
solidarity a získali hned podporu dvou projektů pro mladé 
a na boj proti domácímu násilí. 

Díky letošní široké nadační podpoře jsme dovybavili hřiště 
v Klášterci nad Ohří, celý rok podporovali školní děti 
v dobrovolnictví a stabilizovali službu canisterapie 
či podpořili další zdravotně hendikepované.

Pokračovali jsme v realizaci čtyř evropských sociálních 
projektů a rozšířili péči pro ohrožené o Rodinné konference 
a pro potřebné o Potravinovou banku.

Navázali jsme dalšími dvěma evropskými projekty v oblasti 
péče o školní děti a dlouhodobém dobrovolnictví mládeže. 
Aktuálně hostíme na rok 2 dobrovolnice z SRN v rámci 
česko-německé spolupráce v programu Freiwilliges Soziales 
Jahr. 

Všem, kteří nás podporujete mnohokrát děkuji – pro vás, 
kteří nás potřebujete - jsme zde!

Hlavní dík samozřejmě patří týmu pracovníků 
a dobrovolníků, bez nichž by zde nic nebylo.
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Na realizaci veškerých aktivit, služeb a programů se 
v průběhu roku 2018 podílelo celkem 43 zaměstnanců 
(27 přepočítaných úvazků) a téměř 70 akreditovaných 
dobrovolníků.

Služby poskytované organizací využilo v průběhu roku 
2018 téměř 1.500 klientů (pro srovnání 1.250 v roce 2017 
a 1.150 v roce 2016) s roční návštěvností téměř 20.000 osob 
(pro srovnání 18 tis v r. 2017, 16 tis v roce 2016). 

Poslání: Zaváděním chybějících služeb v místním regionu 
posouváme hranice kvality života dětí a dospělých.

Cíl: Být profesionální neziskovou organizací, poskytující 
péči v oblasti volného času, vzdělávání, sociálních služeb 
a dobrovolnictví, včetně mezinárodní spolupráce.

Motto: “Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“

RADKA  z. s. (dříve Rodiče a děti Kadani, o. s.) vznikla v roce 2003, původně se záměrem
vybudování Mateřského centra v Kadani. V současné době realizujeme aktivity v 7 různých 
oblastech a 2 dalších provozech:

ČINNOST
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Provozujeme dětskou skupinu JESLE Klášterec nad Ohří 
a jsme zřizovatelem Základní a mateřské školy ZAČÍT SPOLU 
Kadaň, včetně dětské skupiny – jeslí RADUŠKA.

RADKA je otevřená pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, vzdělání, apod.

Plavecké centrum – předplavecká výuka dětí od narození, plavecká škola a další. 

Dobrovolnické centrum – akreditované a neakreditované dobrovolnické programy
– prospěšné služby pro potřebné.

Zahraniční spolupráce - mezinárodní aktivity jak pro pracovníky, tak i pro naše klienty,
projekty se zahraničními partnery. 

Mateřské centrum – prorodinné aktivity pro rodiče s dětmi, výchova a volný čas.

Sociální centrum – registrované sociální služby a další aktivity pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením.

Vzdělávací centrum – akreditované vzdělávací kurzy,  neformální aktivity pro dospělé.

aktivity pro mladé, včetně spolupráce se zahraničními partnery
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Mateřské centrum
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1. CO DĚLÁME
Pravidelný denní program
Dopoledne 5x týdně:
• besedy, přednášky, workshopy, individuální poradenství, co-working ...
• cvičení na velkých míčích, masáže kojenců, hudební či výtvarný program... 

Odpoledne:
• 3x týdně svépomocné skupiny a volné herny zajištěné dobrovolníky
• 11x zájmový kroužek (nabízíme dětem již od 3 let): Flétna 1 a 2, Děti na startu, Paletku (kreativita a tvoření), 
   Angličtinu pro předškoláky i školáky, Logohrátky, Český jazyk pro předškoláky, Mašinky (modelářství) a Keramika
• 3x týdně cvičení pro dospělé, vč. těhotných
• 6 hod. týdně individuální logopedie (dlouhodobá péče pro celkem 20 dětí)

Denní krátkodobé hlídání dětí - 768 hodin / rok
Víkendový pronájem herny a tělocvičny na dětské narozeninové oslavy - 25x
Velké (rodinné) akce, vč. příhraniční spolupráce - 10x
Pobytové a příměstské tábory - 3 pobyt. tábory + 13 PT + 2x táborový den + 2x pobyt u moře + 2x výlet
Kurzy SR-SD(R) - 2x / Kurzy kreslení - 2x / Kurz STOB - 2x / Kurz permakultury 1x

   
       Projekt Školní klub (ŠK) - denní odpolední program pro 40/20 (od září 2019)
       dětí mladšího školního věku 

Projekt příhraniční spolupráce - partnerské návštěvy klientů a pracovníků v německém Olbernhau

Jsme členem Sítě pro rodinu v ČR- podporující důležitost rodiny ve společnosti od r. 2004.
Ředitelka spolku je současně členkou prezidia této střešní organizace s více jak 250 členskými organizacemi.

2. PRO KOHO TO DĚLÁME
• rodiče s dětmi, děti, mladí, dospělí a celé rodiny z široké veřejnosti

3. KDE TO DĚLÁME
• provozovna 1 Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň, včetně přilehlého hřiště (dle rozpisu služeb)
• provozovna 2 Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň - klubovna kroužku TT Mašinky
• Hřiště pro nejmenší u DDM Šuplík (u Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň; místo dle rozpisu služeb)
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Mateřské centrum

Jsem ráda, že Lenička může poznat také jiné prostředí, 
seznámit se s ostatními dětmi a učit se nové věci.

Maminka L.H.

Díky RADCE jsem poznala skvělé maminky
a lidi a jsem ráda, že mohu trávit čas ve

společnosti spolu s dcerkou.
Maminka J.M.

4. PROČ TO DĚLÁME 
• zprostředkováváme rodinám s malými dětmi sociální kontakt, včetně integrace cizinců
• zvyšujeme rodičovské kompetence, zapojujeme další rodinné příslušníky
• předcházíme pasivnímu rodičovství a harmonizujeme rodinné vztahy
• usnadňujeme adaptaci dětí pro vstup do MŠ 
• pomáháme slaďování rodinných a pracovních povinností   
• umožňujeme neformální vzdělávání a volnočasové vyžití 

5. VÝSLEDKY
• Celkový počet podpořených osob - 220
• 210x dopolední prorodinná aktivita (indiv. poradenství, besedy, coworking ...)

Konkrétní přínosy aktivit - rodiče zde mají bezpečný prostor pro sdílení svých zkušeností s výchovou a péčí
o dítě; děti navazují své první sociální vztahy s vrstevníky, rozvíjí své dovednosti a osamostatňují se.   

• 19 dětí zapsaných ve školním klubu (nový projekt od září 2018; starý projekt do srpna 2018 - celkem
   podpořeno přes 90 rodin)
• Již 11. rokem jsme partnerem TANDEMu v oblasti příhraniční německé spolupráce aktivit pro rodiny
   s dětmi a za celou dobu jsme uskutečnili 16 vzájemných návštěv 

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI 
• renovace společných prostor a identifikačních cedulí v provozovně
• otevření třetího turnusu pobytového tábora
• proběhl nový kurz Běhej správně a s radostí
• otevření pobočky MC – RC v Klášterci nad Ohří
• navázání partnerství s organizacemi pro děti a mládež v Chemnitz 
• posílení ekologických aktivit – vzdělávání, kompostér atd.

7. PLÁNY        8. PODPOROVATELÉ
• rozvoj spolupráce s Chemnitz     MPSV, MŠMT, Ústecký kraj, Tandem, Město Kadaň
• rozšíření aktivit Rodinného centra v Klášterci nad Ohří
• inovace webových stránek
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Z dotazníku: „Na plavání k vám chodíme se synem
i dcerou od miminek a v pozdějším věku se zapojuje
i tatínek. Všichni si to užíváme, děti jsou zdatnější

a zdravější.“ V.Č.

Plavecké centrum

1. CO DĚLÁME
Plavecké kurzy dle věku:
Kojenci - individuálně, ve speciální vaně - (5 -10 lekcí), s poradnou psychomotorického vývoje 
Rodiče s dětmi - od 0,5 roku do 3 let - 36 kurzů (12 lekcí) pro skupinu cca 6 dvojic 
Děti - od 3 do 6 let - 18 kurzů (12 lekcí) - pro skupinu cca 6 dětí
Zdravotní plavání - školní děti - 1 skupina celoročně
Předplavecký výcvik pro mateřské školy - 3 kurzy v našem bazénu a 6 ve školním bazénu (10 lekcí, 20 dětí / kurz)
Aquaerobik / aquatěhobik (pro těhotné) / aquastrečink - 3x týdně / 1x týdně / 1x týdně
Příměstský plavecký tábor - 7x za rok 

Realizujeme poradnu psychomotorického vývoje, ve které správnými technikami manipulace přispíváme ke zdárnému 
vývoji dětí a eliminaci následných problémů pohybového aparátu. 

2. PRO KOHO TO DĚLÁME 
• rodiče s dětmi a děti od 3 do 12 let z široké veřejnosti 
• dospělí
• děti z mateřských škol (Kadaň a okolí, např. Vilémov a Vejprty)

3. KDE TO DĚLÁME
• provozovna 1 - Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň (bazén a kojenecká vana v suterénu)
• školní bazén 1. ZŠ Kadaň - Školní 1479, 432 01 Kadaň 

4. PROČ TO DĚLÁME
• zmírňujeme sociální izolace rodin a zvyšujeme rodičovské kompetence
• učíme rodiče hravé praktické dovednosti v péči o děti
• utužujeme vzájemný vztah a tělesný kontakt rodičů s dětmi

5. VÝSLEDKY 
• Celkový počet podpořených osob je 25 kojenců, 131 rodičů s dětmi, 64 mladších dětí a 6 školáků se zdravotním handicapem 
• Celkový počet dětí z MŠ - 60 v našem bazénu a 163 ve školním bazénu
• Celkový počet dospělých - 13 / 4 / 4 a počet dětí na plaveckých táborech - 112

Konkrétní přínosy kurzů: seznamujeme děti s pohybem ve vodě, se základními plaveckými technikami – znak, kraul, 
prsa. Díky používání pestrých metod a nadlehčovacích pomůcek je výcvik zábavný a děti se odnaučují strachu z vody. 

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI 
• Zavedení služby „rodinného plavání“ tzv. cachtárny • drobné úpravy a malování prostor, renovace části technologie

7. PLÁNY       8. PODPOROVATELÉ
• personální posila pro navýšení počtu kurzů   MŠMT, Ústecký kraj, Město Kadaň
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1. CO DĚLÁME
• vyhledáváme, proškolujeme a koordinujeme dobrovolníky pro vlastní či externí
   potřeby v regionu Kadaň, Klášterec n/O. a okolí  
• jsme jedním ze zakládajících členů Rady dobrovolnických center regionu Severozápad  
• jsme členem Asociace dobrovolnických mentoringových programů (ADMP),
   která se transformovala v Národní asociaci dobrovolnictví (NAD)
• v dubnu 2018 byla kvalita nabízených služeb prověřena v rámci interního auditu ADMP
   a zároveň jsme úspěšně obhájili akreditaci našich dobrovolnických programů 

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY dle zákona o dobrovolnické službě:
Dobrovolníci pro seniory a osoby se zdravotním postižením; Dobrovolníci pro volný čas;
Dobrovolníci pro školní přípravu; Dobrovolníci pro nízkoprahová zařízení; 
Dobrovolníci pro kulturu, Program Pět P;

Dalšími dobrovolnickými programy je Program 3G - tři generace v rámci spolupráce
s HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. a Dobrovolníci v nemocnicích.

DALŠÍ SLUŽBY - přednášky, projekty 

2. PRO KOHO TO DĚLÁME
• dobrovolníci 
• přijímající organizace se svými klienty
• děti, rodiny s dětmi a dospělí (školní příprava, mentoringové programy, atd.)

3. KDE TO DĚLÁME 
• provozovna 1 - Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň
• provozovna 2 - Golovinova 1559, 432 01 Kadaň (Nemocnice Kadaň s.r.o.)
• 12 přijímajících organizací: Nemocnice Kadaň s.r.o. (2 lůžková oddělení), ZAČÍT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň,
MěSSS Kadaň, MÚSS Klášterec n/O., MC RADKA a JESLE Klášterec, Dětský domov se školní jídelnou Mašťov,
DSS Kadaň a Mašťov, Světlo z.s. (K-centrum, NZDM Do patra), 1. Česká společnost (RC Podbořany),
Kulturní zařízení Kadaň (Městská knihovna), MŠ Čtyřlístek

4. PROČ TO DĚLÁME 
• přímo pomáháme potřebným osobám v různých životních etapách a situacích  (zdravotně handicapovaní, senioři, 
   děti a mládež, ohrožené osoby)
• zvyšujeme občanskou aktivitu a společenskou informovanost o přínosu mezilidského kontaktu a přátelství, ve volném čase a zdarma
• pořádáme podpůrné přednášky, materiální sbírky, veřejné akce
• přinášíme také mezinárodní pohled díky zahraničním partnerům

Dobrovolnické centrum
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Práce s lidmi, dobrovolnická činnost a zejména
děti mě nabíjejí úžasnou energií. Za tuto možnost

objevit v sobě tolik energie a radosti prostřednictvím
Dobrovolnického centra RADKA jsem Vám

neskutečně vděčná.  I.F. 

16

5. VÝSLEDKY 
• 8 dobrovolnických programů ve 12 přijímajících
   organizacích a několika mentoringových dvojicích

• finanční vyčíslení = 444.906,- Kč (126 Kč/hod) ve prospěch
   daných přijímajících organizací – společnosti

• 69 aktivních dobrovolníků, kteří odpracovali 3.531
   dobrovolnických hodin (stále vzrůstající tendence) 

Přednášky pro studenty ZŠ a SŠ – v rámci projektu
„Dobrovolnictví mladých – krok kupředu“ proběhlo
11 přednášek na základních a středních školách v regionu. 

6.  VÝJÍMEČNÉ UDÁLOSTI 
• Rozšíření pracovního týmu – příchod nové koordinátorky dobrovolníků 
• Kvalifikační zkouška koordinátora dobrovolníků – obě koordinátorky dobrovolníků složily 
   kvalifikační zkoušku (kód: 75-006-M). 
• Inicializace vzniku dotačního titulu pro rozvoj dobrovolnictví v Ústeckém kraji – ve spolupráci 
   s členy RADY DC SZ, pro období 2019-2020.

7. PLÁNY 
• stát se regionálním (metodologickým) DC v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR  
• získání finančních prostředků pro systematické vzdělávání koordinátorů dobrovolníků v regionu

8. PODPOROVATELÉ 
• MV - dotační program Dobrovolnická služba, Město Kadaň, Město Klášterec nad Ohří
• MZ - dotační program Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
• Erasmus+ - vzdělávání dospělých, projekty spolupráce  – zahraniční partneři z Polska a Bulharska, realizace 9/2016 – 8/2019
• Nadace Pangea – přednášky o dobrovolnictví na ZŠ a SŠ, podpora žákovských a studentských dobrovolnických miniprojektů
• Nadace ČEZ – podpora regionům – podpora canisterapie a canisterapeutických týmů
• Město Kadaň

Dobrovolnické centrum
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Jsem ráda, že to je příjemné neformální setkávání,
jehož bonusem je výuka angličtiny zábavnou formou.

L.B., kurz angličtiny
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1. CO DĚLÁME
Jazykové kurzy - anglický, německý 
Čeština pro cizince - dle úrovně znalostí, specializovaný pro slovanské národnosti
Počítačové kurzy - základy práce na PC, Excel, Webdesign, Psaní všemi 10 prsty - různé věkové skupiny
Kurz snižování nadváhy STOB - změna životního stylu
Poradenské kurzy = kurz Motivací (30 hod) - v rámci projektů Práce se nebojíme v Kadani a Práce je cíl v Klášterci nad Ohří 

2. PRO KOHO TO DĚLÁME
• mládež a dospělí
• firmy - pro své pracovníky
• cizinci - integrace 

3. KDE TO DĚLÁME
• provozovna 1 - Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň (PC učebna s 12 PC) 

4. PROČ TO DĚLÁME
• zlepšujeme uplatnění v zaměstnání
• rozvíjíme seberealizaci mladých a dospělých
• pomáháme integraci cizinců 

5. VÝSLEDKY
• Celkový počet podpořených osob = 147 účastníků kurzů: 19 osob - počítačové kurzy;
   62 osob - angličtina, 31 osob - němčina, 17 osob - český jazyk pro cizince; 4 osoby – španělština,
   3 osoby – italština, 11 osob – víkendový kurz permakultury.
• Motivací se účastnilo 13 účastníků a kurzu finanční gramotnosti dalších 14 osob, kteří získali
   potvrzení o absolvování kurzu.

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI
V roce 2018 jsme poprvé uspořádali víkendový kurz permakultury za účasti externí lektorky Kateřiny Horáčkové, 
zúčastnilo se ho 11 lidí. Od prosince 2018 máme v učebně nainstalovanou interaktivní tabuli, kterou využíváme 
jak při výuce, tak i při pracovních poradách

7. PLÁNY 
• zavedení kurzů španělštiny, italštiny nebo portugalštiny díky našim dlouhodobým zahraničním dobrovolníkům, 
rodilým mluvčím
• nabídka kurzů na míru pro firmy v Kadani a okolí - jejich zaměstnance

8. PODPOROVATELÉ 
MPSV, služby pro místní firmy

Vzdělávací centrum
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Sociální centrum
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Pověření k sociální právní ochraně dětí: Celkový počet spolupracujících rodin: 38
Sbírka oblečení a potřeb do domácnosti: celkem pomoc pro 65 rodin
Potravinová pomoc: celkem bylo pomoženo 125 rodinám se 171 dětmi (od 1. 6. 2018)

Odborné sociální poradenství
• Celkem uživatelů: 131 (Kadaň a okolí, Klášterec n/O. a okolí, jiné obce; oproti roku 2017 došlo k mírnému 
   poklesu celkového počtu uživatelů, ale k nárůstu počtu IP)
• Celkový počet individuálních plánů: 272 (228 naplněno (84% úspěšnost), 43 nenaplněno a u 1 spolupráce přesahuje
   až do roku 2019)
• Průměrná délka spolupráce: 14 dní; někdy i opakovaně (počet hodin strávených s uživateli je srovnatelný s rokem 2017)

Konkrétní přínosy služby: pomoc a podpora při jednání na úřadech (zejm. při vyřizování důchodů či odvolání pro 
nepřiznání dávek ÚP a další), sepisování různých odvolání, žádostí či návrhů k soudu (např. návrh na předběžné 
opatření, rozvod, výchovu a výživu nezletilých dětí, vyjádření k odvolání, pěstounská péče apod.) či využití bezplatné 
konzultace u právníka. Poskytnutí informací o procesním průběhu věcí, vyřizování telefonátů, sociální a prostupné 
bydlení  apod. Nově zájem o službu ze strany osob bez domova.

Pracovní poradenství a pracovní asistence  
• Celkem uživatelů: 82 (52 Kadaň a okolí, 30 Klášterec n/O. a okolí)
• Celkový počet individuálních plánů: 148 (86 naplněno (58% úspěšnost), 48 nenaplněno a u 14 spolupráce přesahuje 
   až do roku 2019) 
• Průměrná délka spolupráce: 2 – 3 měsíce

Konkrétní přínosy služby: nácvik pracovního pohovoru / telefonátů se zaměstnavatelem; doprovody lidí na pracovní 
pohovor a pomoc s vyřízením potřebných dokumentů / úkonů k nástupu; úspěšné absolvování kurzu finanční a funkční 
gramotnost (6 osob Kadaň; 8 osob Klášterec n. O.); umístění na trh práce (15 osob Kadaň; 15 osob KlnO.)

Rodinné konference: 
2x (ve spolupráci s Městským úřadem v Kadani a s Magistrátem v Ústí nad Labem)

Kurz Silní rodiče - Silné děti ®:
5x (ve spolupráci Městským úřadem v Žatci pro pěstounské rodiny; s Městským úřadem v Kadani - agenda OSPOD; 
celkem se účastnilo 44 osob a dokončilo 37 osob).

Víkendové pobyty pro pěstounské rodiny:
2x (na zakázku Městského úřadu v Žatci)

1. CO DĚLÁME
REGISTROVANÉ SLUŽBY DLE ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (zkratka SAS) 
Odborné sociální poradenství (zkratka OSP)
OSTATNÍ SLUŽBY - dále vyjmenovány v kapitole výsledky

2. PRO KOHO TO DĚLÁME
• rodiny s dětmi, osoby ze sociálně vyloučených lokalit a osoby se zdravotním postižením

3. KDE TO DĚLÁME
• provozovna 1 - Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň
• provozovna 2 - Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň
• provozovna 3 - Prunéřov 377, 432 01 Kadaň
• provozovna 4 - Chomutovská 206, 431 51 Klášterec nad Ohří

4. PROČ TO DĚLÁME
• zmírňujeme sociální vyloučení (v důsledku nízké vzdělanosti i motivace ke vzdělání, 
   vysoké nezaměstnatelnosti a dluhové pasti, ev. domácího násilí, závislosti až trestné
   činnosti a poskytujeme jim pomoc i podporu pro zmírnění soc. vyloučení)
• poskytujeme sekundární a terciární prevenci patologických jevů (odborné sociální
   a jiné př. právní služby; preventivní přednášky) 
• snižujeme nezaměstnanost (realizujeme motivace a rekvalifikační kurzy;
   ve spolupráci s Úřady práce)

5. VÝSLEDKY

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Celkem uživatelů: 282 ve 206 rodinách (199 Kadaň a okolí, 83 Klášterec n/O. a okolí; 
   oproti roku 2017 zvýšení počtu osob i celkové úspěšnosti téměř 1x tolik)
• Celkový počet individuálních plánů: 448 (306 naplněno = 68% úspěšnost), 119 nenaplněno 
   a u 23 spolupráce přesahuje až do roku 2019)
• Průměrná délka spolupráce: 5 - 6 měsíců

Konkrétní přínosy služby:s rodinami společně řešíme např. odplenkování nejmenších dětí či naučení
barev, tvarů, než nastoupí do MŠ; zápisy do MŠ a ZŠ; nastavení pravidel; školní přípravu;
finance - vyřízení dávek, nastavení rodinného rozpočtu; bydlení - pomoc při hledání bytu, azylového
ubytování; pomáháme se sepsáním různých písemností pro úřady nebo soudy, vyhledáním informací.
Můžeme rodiče doprovodit na jakékoli jednání, nebo najít jinou službu, která v situaci pomůže
(např. u exekucí dluhovou poradnu; terapeuta či jinou soc. službu).
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„Byla jsem k vám objednaná na sepsání svěření
dítěte do své péče plus alimenty pro soud.
Ještě jednou děkuji za vstřícnost a ochotu

pomoci mi v takového situaci“.
M.Š.

Sociální centrum

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI 
Projekt „Úsměvem krůček vpřed“ - zajištění pobytu v Sanatoriu Klimkovice pro sedmiletého chlapce s diagnózou dětské 
mozkové obrny - změnila se k lepšímu koordinace těla v prostoru. To vše mu umožňuje lépe zvládat každodenní činnos-
ti v Základní škole a také doma. Došlo k posílení svalstva tak, aby jeho samostatná chůze byla více jistější.

V lednu 2018 se ve spolupráci s organizací Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú. uskutečnilo historicky první školení 
koordinátorů Rodinných konferencí; kterého se celkem zúčastnilo 6 osob.

Od června 2018 jsme se stali členy Potravinové banky Džbánsko a v listopadu 2018 jsme se zúčastnili šestého ročníku 
Národní potravinové sbírky v prodejně Lidl v Kadani, kde se celkem vybralo 378,5 Kg potravin a 98,5 Kg drogerie.

7. PLÁNY 
• personální stabilizace týmu    • rozšíření služeb pro pěstounské rodiny 
• rozšíření služeb pro cizince a pro oběti domácího násilí

8. PODPOROVATELÉ 
ESF ČR, Ústecký kraj, Lesy ČR s.p., Žatec, Město Kadaň, Klášterec nad Ohří
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1. CO DĚLÁME
• krátkodobé i dlouhodobé mezinárodní evropské projekty v rámci programu Erasmus+, Evropský sbor solidarity a dalších
• zahraniční workcampy - 14ti denní účast 5 dobrovolníků z celého světa na našich dětských táborech, ve spolupráci s INEX SDA
• dlouhodobé dobrovolnictví (dříve EVS) - roční stáž 3 zahraničních dobrovolníků v rámci našich aktivit; akreditace pro 
   koordinování zahraničních dobrovolníků v dalších organizacích; vysílání českých dobrovolníků do zahraničí  
• zahraniční pracovní školení pro pracovníky spolku 

2. PRO KOHO TO DĚLÁME
• pracovníci v oblasti práce s dětmi a mládeží, v dobrovolnictví i sociálních službách
• klienti - především rodiny s dětmi
• mládež - v rámci programu Erasmus+ od 13 do 30 let; včetně sociálně, ekonomicky, kulturně a demograficky, 
   ev. zdravotně znevýhodněných 

3. KDE TO DĚLÁME
• provozovna 1 - Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň 
• mezinárodní účast na školeních a stážích v rámci projektů, partnerských setkání v různých zemích
   (např. Polsko, Bulharsko, Finsko, Anglie, atd.)

4. PROČ TO DĚLÁME
• sbližujeme země a kultury prostřednictvím neformálního vzdělávání
• přispíváme k osobnostnímu rozvoji účastníků, seberealizaci
• motivujeme k aktivnímu přístupu a zapojení do společnosti 
• zvyšujeme jazykové kompetence a zkušenosti v mezinárodním prostředí
• rozšiřujeme povědomí o programu Erasmus+ a pozitivní multikulturní vliv na další organizace v regionu 
   i na místní komunitu
• zlepšujeme síť kontaktů a budujeme strategická partnerství

5. VÝSLEDKY
• 3 partnerská setkání v rámci projektu People to people 1x v bulharském Plovdivu a 2x polské Wroclawi - na téma 
   práce s dobrovolníky a mládeží
• 2 workcampy se zahraničními dobrovolníky - jeden s angličtinou na letních táborech, za účasti 5 zahraničních
   dobrovolníků (z Itálie, Španělska, Portugalska, Mexika, Taiwanu) a druhý pracovní, při renovaci zahradního hřiště
   naší MŠ a ZŠ s 10 dobrovolníky z Francie.
• dokončili jsme úspěšně první realizovaný projekt Evropské dobrovolné služby: EVS for Children in Maternity center, 
   Social servises and Kindergarten, s třemi dobrovolnicemi a zahájili od září nový obdobný program (Freiwilliges 
   Soziales Jahr – FSJ) s dvěma německými dobrovolnicemi: Anneke a Mia.
• 2 mezinárodní školení - účast 2 zaměstnanci – Finsko, Anglie

Zahraniční spolupráce
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Zahraniční spolupráce Radka

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI
• 1. skupinový workcamp s podporou INEX SDA, 1. realizace programu FSJ
• další proškolený koordinátor ESC, posila týmu

7. PLÁNY 
• realizace druhého programu bývalé EVS
• reakreditace EVS pro 4 dobrovolníky (2 v RADCE a 2 v ZAČÍT SPOLU)
• podání projektu na strategické partnerství koordinátorů dobrovolníků 

8. PODPOROVATELÉ 
Evropský dotační program Erasmus+, TANDEM, Dům zahraniční spolupráce

Nice to meet you again and very thanks for opportunity for your young volunteers. 
TRATWA, Poland



4. PROČ TO DĚLÁME
• aktivujeme občanskou společnost a komunitní život
• podporujeme rozvoj a seberealizaci mladých lidí
• jsme součástí evropských platforem a chceme vychovávat euroobčany
• zvyšujeme jazykové kompetence mladých a zkušenosti v mezinárodním prostředí
• rozšiřujeme povědomí o programech Evropské komise a pozitivech multikulturalismu

5. VÝSLEDKY
• 8 účastníků v soutěži KPSL – 5. a 11. místo, ale především nezapomenutelné zážitky a překonání vlastních hranic
• 2 účastníci programu DofE, jeden ukončený slavnostní ceremonií
• 1 nově podpořený solidární projekt mladých na prevenci domácího násilí

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI
• založení centra    • 1 úspěšný účastník DofE

7. PLÁNY 
• příprava akce Youth fest
• rozvíjení myšlenky komunitního / mládežnického centra ve vlastních prostorách
• posílení týmu, hledání youth leaderů
• podání inovovaného projektu na výměnu mládeže

8. PODPOROVATELÉ 
Evropský dotační program Erasmus+ a ESC, Centrum volného času Stará Lubovňa, INEX SDA
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Youth Center Radka

1. CO DĚLÁME
• jsme místním centrem celosvětového programu Duke of Edinburgh (DofE) na všestranný
   rozvoj osobnosti mladých od 14 do 26 let
• pravidelně se účastníme „adrenalinové“ mezinárodní soutěže mládeže Klíč od pevnosti
   Stará Lubovňa a v r. 2018 jsme vyslali 2 týmy
• snažíme se realizovat výměny mládeže v programu Erasmus+
• podporujeme mladé lidi v neformálním vzdělávání, zprostředkováváme workcampy,
   semináře, školení, včetně mezinárodních
• mladé lidi zapojujeme do platformy Evropský sbor solidarity a pomáháme jim formulovat
   a realizovat jejich projekty 

2. PRO KOHO TO DĚLÁME
• mládež – dle podmínek programů - od 13 do 30 let; včetně sociálně, ekonomicky, kulturně
  a demograficky, ev. zdravotně znevýhodněných 

3. KDE TO DĚLÁME
• provozovna 1 - Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň  • mezinárodní účast na akcích v rámci projektů

„Moc díky za soutěž, byl to super zážitek,
příští rok jedeme zas!“ 

L.J.
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„Jak jste dokázali toho našeho kluka přimět ,aby
něco nakreslil to fakt nechápu – jste kouzelnice“

L. Š.
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1. CO DĚLÁME
Jsme registrovaný poskytovatel služby dětská skupina 
(zajištění denní péče o dítě)
 
2. PRO KOHO TO DĚLÁME 
• děti od 1 do 3 let (ev. dle potřeby do předškolního věku), 
kapacita 24 dětí

3. KDE TO DĚLÁME
• provozovna DS - Dlouhá 540, 431 51 Klášterec nad Ohří 
(pavilon B v MŠ DUHA)

4. PROČ TO DĚLÁME
• usnadňujeme návrat rodičů na trh práce
• rozvíjíme dovednosti a sociální vazby dětí
• přinášíme nové výchovné trendy

5. VÝSLEDKY
Celkový počet podpořených rodin je 35, nejvyšší kapacita v 
roce 2018 – 19 dětí.

6. VÝJÍMEČNÉ UDÁLOSTI 
• zahájení pravidelné činnosti našeho Rodinného centra 
(v prostorách DS v odpolední době) = volnočasové 
a vzdělávací aktivity pro rodiče s dětmi od 1 do 8 let, děti, 
dospělé
• získání finanční podpory města a NF TESCO  – rekonstrukce 
podlah, mobiliář na zahradu

7. PLÁNY 
• zajistit udržitelnost na další 3 roky – následná podpora 
z dotace EU
• zvýšení programů a klientů Rodinného centrum Klášterec 
nad Ohří

8. PODPOROVATELÉ 
ESF ČR, Město Klášterec nad Ohří, NF TESCO

Jesle Klášterec
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Od roku 2013 jsme zřizovatelem školské právnické osoby – základní a mateřské školy  a od konce roku 2017 jejích 
dětských skupin – jeslí v rámci spolku RADUŠKA z. s.

Zařízení celodenně pečuje, vychovává a vzdělává děti z Kadaně i okolí od 1 do 12 let ve speciálním programu ZAČÍT SPOLU 
(Step by step), jehož je regionálním metodickým centrem a příkladem dobré praxe; spolupracuje s mnoha tuzemskými 
i zahraničními partnery. Důraz je zde kladen na respektování a důvěru v dítě, individuální podpora jeho silných stránek 
a samostatnosti. Cílem je šťastný a sebevědomý mladý člověk.

Škola sídlí proti provozovně našeho spolku, v ulici Kpt. Jaroše 612, v Kadani a má max. kapacitu 48 a 50 dětí (aktuálně 
48 a 11). Jde o otevřené rodinné prostředí, s flexibilní docházkou, smíšenými třídami a centry aktivit, včetně venkovních.

ZAČÍT SPOLU Základní a mateřská škola Kadaň

„Jak mám charakterizovat mou dceru? – je naprosto 
spokojená a vyrovnaná, jsem si jistá, že je to díky těm 

šesti letům, které tu s vámi strávila a přeju jí, aby jí 
tento dar vydržel celý život“. J.P.
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Děkujeme všem výše jmenovaným institucím a příznivcům, mediálním partnerům: Kadaňské a Klášterecké noviny, 
Kabelová televize FOCUS, CV deník, portály E- region a Kudy z nudy a našim místním sponzorům: Asecco Solutions, 
Truhlářství Na Špičáku, Elvyt Vass, Tomsoft, Occasio a mnoha jednotlivým dárcům.

Díky vám všem můžeme pomáhat dalším, naše práce má smysl a to nás těší.  Jsme tu pro všechny, kdo mají zájem
a snažíme se zlepšovat kvalitu života lidem kolem nás.

PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE 
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Od roku 2005 vedeme podvojné analytické účetnictví dle zákona a od roku 2013 využíváme účetní systém Helios Easy. 
Finanční přehledy kontrolují vedoucí projektů a center, veškerá účetní data Výbor spolku a finální hospodářskou zprávu 
schvaluje Členská schůze spolku.

Hospodářský výsledek spolku se každý rok odráží od našich vícečetných zdrojů financování (od dotací a granty státních, 
krajských, obecních, nadačních po sponzorské příspěvky a tržby z vlastní činnosti. Tedy jak jsme úspěšní prosazovat naše 
záměry u donátorů a efektivně získané zdroje využívat.

Z porovnání posledních let je zřejmé, že jsme úspěšní, stabilní a zdroje jsou dostatečně rozptýlené a rozrůstají se. 

Z nových výzev jsme letos využili především Evropský sbor solidarity a různé nadace, které podporují především solidární 
a charitativní projekty, např. v oblasti prevence domácího násilí či neformálního vzdělávání mládeže.

Mírný zisk zachováváme jako rezervní fond pro plynulost cash flow v dalším roce, především v začátku, kdy nejsou reálně 
dostupné finanční prostředky na jednoleté projekty. 

FINANCOVÁNÍ 

Náklady 2018 Výnosy 2018
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