
NNO organizace 

Kadaň
NADĚJE

služby (zdarma) soc. sl. SAS soc. sl. OSP
ostatní služby (mimo 

zákona o SS)

komunitní aktivity (jediné 

placené služby , bez 

oveřování soc. situace 

apod.)

soc. sl. OSP

cílové skupiny rodiny s dětmi do 18 let

dospělí 18-65 let 

(osoby ze SVL; 

zdr.postižení; cizinci)

děti 6-11 let  / ostatní

všichni, především rodiny s 

malými dětmi do 3 let a 

dále děti 3-10 let

dospělí 18-65 let (osoby v krizi

osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách

osoby, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy); etnické menšiny

druh činnosti
aktivizační práce s celou 

rodinou

sepisování různých 

odvolání, žádostí či 

návrhů k soudu 

doučování                                

(př. nadační projekty)                            

/ školní příprava           (v 

rámci DCR)

volnočasové aktivity

dluhové poradenství (předcházení 

zadlužení, řešení prodlení s úhradou 

splátek, splátkové kalendáře, žádosti pro 

jednání s věřiteli a exekutory) 

pomoc a poradenství v 

obl.bydlení i finance 

péče o domácnost, 

péče o děti 

(rodič.kompetence)

poradenství v oblasti 

bydlení a základní 

finanční poradenství 

(rodinné rozpočty, 

hospodaření)

přednášky k prevenci 

dom.násilí (Zuřivec)
zájmové kroužky

sepisování a podávání insolvenčních 

návrhů (akreditace ministerstva 

spravedlnosti k poskytování služeb v 

oblasti oddlužení)

předškolní a školní 

příprava dětí

pomoc 

prostřednictvím 

potravinové banky a 

burzou oblečení

Rodinné konference plavecké kurzy

pomoc prostřednictvím 

potravinové banky a 

burzou oblečení

možnost bezplatné 

konzultace u právníka
kurzy SR-SD® vzdělávací kurzy

vzdělávání pěstounů (SR-SD 

kurzy), hlídání dětí z 

pěstounských rodin 

(zakázky)

RADKA



soc. sl. NZDM soc. sl. OSP
soc. sl. Terénní 

programy
soc. sl. K - centrum

Kariérové poradenství 

( mimo zákon o SS )
soc. sl. OSP ostatní služby

děti a mládež ve 

věku od 6 do 26 let 

ohrožené 

společensky 

nežádoucími jevy

osoby ohrožené 

závislostí nebo 

závislé na 

návykových látkách 

nad 15 let

osoby ohrožené 

závislostí nebo závislé 

na návykových látkách 

nad 15 let

osoby ohrožené závislostí 

nebo závislé na 

návykových látkách nad 

15 let

osoby ve věku 15 – 26 let 

ze sociálně vyloučenýl 

lokalit z Kadaně, 

Prunéřova a Tušimic

oběti domácího násilí; 

osoby v krizi; osoby, které 

vedoucí rizikový způsob 

života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy 

rodiny s dětmi

pěstouni

volnočasové aktivity 

(prevence rizikového 

chování)

poradenství o 

oblasti drog a 

závislostvího 

chování

výměny, sběr a 

distribuce materiálu k 

bezpečnému užívání

výměny, sběr a distribuce 

materiálu k bezpečnému 

užívání

podpora při studiu

terapeutické činnosti 

(individuální i párová 

terapie)

vzdělávání 

pěstounů

přípravy do škol a 

návazná péče

krizová intervence; 

psycgilogické služby

informační servis; 

distribuce odborné 

literatury

hygienický servis; 

kontaktní místnost; 

potravinový servis; 

spolupráce se školami při 

praxi, teorii

poradenstív pro oběti 

(rodinné vztahy)

asistovaný 

styk rodiče s 

dítětem

podpora při 

jednáních na 

veřejných institucích

informační servis; 

zprostředkování 

kontaktu a 

asistence

základní zdravotní 

ošetření

základní zdravotní 

ošetření

exkurze k 

zaměstnavatelům; 

motivační pobyty

facilitace 

případových 

konferencí - 

SPOD

poradenství v oblasti 

vrstevnických vztahů, 

šikany…

ambulantní léčba;

krizová intervence; 

zprostředkování 

specializovaných 

služeb

krizová intervence; 

zprostředkování 

specializovaných služeb; 

asistence (úřady, zdrav. 

zařízení)

zajištění školních 

pomůcek; návrat z ÚP do 

studia

podpora 

samostatnosti, 

sebevědomí a umění 

se prosadit 

nekonfiktně

individuální poradenství; 

poradenství pro rodiče a 

osoby blízké uživatelům 

drog

Poradna pro mezilidské vztahySVĚTLO


