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Milí příznivci, čtenáři naší výroční zprávy,

rok 2019 byl ve znamení mnoha úspěchů – inovací a rozvoje 
naší činnosti a doznívající stability evropských dotací. Rok 
2020 je opět určitým přechodem na nové dotační programy, 
což přináší změnu, a tedy nestabilitu finančních zdrojů, na 
kterou se připravujeme.

Dooslavili jsme patnácté výročí existence spolku velkou 
prezentací naší činnosti v Galerii pod širým nebem 
a pustili se do dalších nových aktivit, jako např. rozvoj 
jemné motoriky u dětí, víkendové spaní či angličtina pro 
školáky (nebo zaměstnance) a jóga pro dospělé.    

V Klášterci nad Ohří se zaplnily naše jesle a obohatil 
program naší pobočky - Rodinného centra.

Opět jsme rozšířili náš tým a získali podporu např. 
dvouletého programu Rady vlády na prevenci domácího 
násilí či další mezinárodní podporu rozvoje dobrovolnictví.

Poprvé jsme zrealizovali vlastní výměnu mládeže a vyslali 
účastníky i na partnerskou akci do Francie; naši pracovníci 
se zúčastnili dvou školení v zahraničí. 

Došlo k výměně zahraniční dobrovolnice v MC a opět jsme 
měli 2 letní workcampy. 

Přes všechnu tuto - věříme že pro obyvatele přínosnou 
činnost - jsme bohužel pocítili velmi nepříjemný tlak 
z města Kadaně. To náhle (přes platnou smlouvu) požaduje 
platit po nás (jako jediné místní organizaci) nájemné. 
Spolek patří mezi velké organizace - má povinnosti 
zaměstnavatele desítek osob a realizátora desítek grantů, 
které si sám zajišťuje. Není založen pro tvorbu zisku a své 
služby realizuje zdarma nebo drží v cenově dostupné výši 
pro širokou veřejnost.  Ze zákona veškeré příjmy spolku jsou 
investovány do rozvoje jeho veřejně prospěšné činnosti.

To by měla obec podporovat a ne zpoplatňovat, resp. 
navyšovat takto nesystematicky její náklady. 

Bohužel ani dotaci na rodiny s dětmi nám město pro další 
rok neposkytlo.

Nicméně stále věříme, že dojdeme s městem ke vzájemné 
dohodě a budeme moci pokračovat v naší práci pro vás.

Děkujeme všem podporovatelům a dárcům, ale především 
klientům, kteří nám každodenně dodávají sílu a smyslu-
plnost naší činnosti. 

Hlavní dík jako vždy patří pracovníkům a dobrovolníkům, 
kteří jsou hybatelem toho všeho.

ÚVODNÍ SLOVO
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Na realizaci veškerých aktivit, služeb a programů se 
v průběhu roku 2019 podílelo celkem 31 zaměstnanců 
(27 přepočítaných úvazků) a téměř 63 akreditovaných 
dobrovolníků.

Služby poskytované organizací využilo v průběhu roku 
2019 téměř 1.500 klientů s roční návštěvností přes 23.000 
osob jako vloni, podrobnosti - viz grafy.

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 ve 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.

International cooperation – mezinárodní semináře, tréninky a mobility jak pro pracovníky, 
tak pro naše klienty, rodiny.

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 a neformální vzdělávací kurzy, akce pro dospělé.

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

Odpoledne:
• 2x týdně svépomocné skupiny a volné herny zajištěné dobrovolníky
• 10x zájmový kroužek (nabízíme dětem již od 3 let): Děti na startu, Paletku (kreativita a tvoření), Angličtinu pro 
• před školáky i školáky, Logohrátky, Český jazyk pro předškoláky, Mašinky (modelářství), Keramiku, Český jazyk
• pro děti, Kreativ – kreativní dílny pro školáky a Ajťák
• 3x týdně cvičení pro dospělé, vč. těhotných
• 6 hod. týdně individuální logopedie (dlouhodobá péče pro celkem 36 dětí)

Denní krátkodobé hlídání dětí - 625 hodin / rok
Odlehčovací služba pro rodiče s malými dětmi - spaní pro nejmenší z pátku na sobotu - 3x
Víkendový pronájem herny a tělocvičny na dětské narozeninové oslavy - 15x
Velké (rodinné) akce, vč. příhraniční spolupráce - 22x
Pobytové a příměstské tábory - 3 pobytové a 12 příměstských táborů + 2x výlet se školáky + 2x pobyt u moře
Kurzy SR-SD(R) - 1x / Kurzy kreslení - 2x / Kurz STOB - 2x

       Projekt Školní klub (ŠK) - denní odpolední program pro až 20 dětí
       mladšího školního věku 

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

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, pro maminky na mateřské dovolené,
• které hledají nové sociální kontakty.

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, kroužek TT Mašinky
• Hřiště pro nejmenší u DDM Šuplík (u Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň; sezónní služby)

Mateřské centrum
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Mateřské centrum

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
• nabízíme možnost konzultace nových trendů v oblasti výchovy a vzdělávání
• provádíme individuální poradenství a pomáháme tím ke zmírnění negativních jevů dějících se jednotlivcům
 
5. VÝSLEDKY
• Celkový počet podpořených osob - 215
• 220x dopolední prorodinná aktivita (včetně indiv. poradenství, besed, co-workingu...) 
Konkrétní přínosy služby: 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. 
     
• 39 dětí zapsaných ve ŠK (v rámci projektu podpořeno v roce 2019 34 rodin)
• Již 12. rokem jsme partnerem TANDEMu v oblasti příhraniční německé spolupráce aktivit pro rodiny
   s dětmi a za celou dobu jsme uskutečnili 18 vzájemných návštěv 

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI 
• vymalování prostor – tělocvičny a výtvarné dílny a částečná oprava malby v herně
• oslava 15 let organizace RADKA spojená s vernisáží a výstavou pod širým nebem
• zavedení jógy pro veřejnost i pro zaměstnance
• německá dobrovolnice Anneke ukončila zahraniční dobrovolnickou službu a přišla nová portugalská
   dobrovolnice Thaynara, která asistovala v programech mateřského centra
• proběhly první Zahradní slavnosti v rámci celorepublikové kampaně Sítě pro rodinu a festivalu Rodiny.
• zavedení víkendového spaní dětí v RADCE, z pátku na sobotu, odlehčovací služba rodičům
• nový dopolední program (1 x týdně) – rozvoj jemné motoriky u dětí a nový kroužek Kreativ pro školáky
• nový dopolední program (1 x měsíčně) – Knihovna do baťůžku, ve spolupráci s městskou knihovnou
• nově spolupráce s Veselou vědou v rámci jednoho příměstského tábora
• nové aktivity v pobočce MC – Rodinné centrum v Klášterci nad Ohří (viz. Jesle KL)

7. PLÁNY
• rozvoj spolupráce s Chemnitz, Netzwerk für Kultur & Jugendarbeit e. V.
• rozšíření aktivit Rodinného centra v Klášterci nad Ohří
• inovace další nabídky v rámci MC (dopolední angličtina, programové dopoledne pro maminky s dětmi…)
• úprava a doplnění prvků na hřišti Zahrádka u MC 

8. PODPOROVATELÉ: MPSV, klienti, MŠMT, Ústecký kraj, Město Kadaň, Tandem

Jsme s Klášterce a pro maminky bych doporučila.
S vnoučaty navštěvují občas hernu a vidím,

jak se děckám rozzáří očka.
Babička H.F.
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„Před téměř rokem a půl jsem se svým synem,

na doporučení rehabilitační sestry, začala

navštěvovat vaničkování pod vedením paní

Jany Špičkové v Plaveckém centru RADKA

v Kadani. Syn dělal obrovské pokroky. Celý

kurz byl vedený s láskou a velmi vlídným

přístupem. Proto jsem se rozhodla pokračovat

s plaváním v bazénu. Nyní navštěvuji s mým

synem již čtvrtý na sebe navazující kurz pod

vedením paní Špičkové a oba jsme velmi

spokojeni. Na každou hodinu se těšíme a moc

si ji užíváme. A myslím, že nejsem jediná

maminka. Kurzy probíhají formou hry, děti

se naučí potápět  a nemají strach z vody.“

Maminka PV syn Péťa 
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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 - 45 kurzů (10 lekcí) pro skupinu cca 5-6 dvojic 
Děti - od 3 do 6 let - 22 kurzů (10 lekcí) - pro skupinu cca 5-6 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, 18 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)

Plavecké centrum



„Jsme spokojené, že výkony svých vnuků můžeme

sledovat oknem z recepce při dobré kávičce. Dětem

koupíme v recepci svačinku a čajíček nebo nějaké

pití a mohou si hrát v herničce. Kurzy vaniček,

kurzy plavání v bazénu hodnotíme na výbornou.

Spokojenost s týmem Plaveckého centra.“ 

Babičky JB a HF vnoučata Kubík, Lukášek,

Karolínka a Kubíček 

„S dětmi chodíme plavat již od 6 měsíců, starší

syn už chodí plavat sám. V obou kurzech jsme

všichni spokojení. Velkým plusem je hernička,

převážně v zimních měsících, kde se můžeme

po plavání ohřát, dát si dobrou kávičku, 

zatímco co si děti hrají. Také s lektorkami

a ostatním personálem jsme spokojení.“

Maminka JM syn Domča, dcerka Markétka 

3. KDE TO DĚLÁME
• provozovna 1 - Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň (bazén - suterén; vana - 3. NP)
• školní bazén 1. ZŠ Kadaň - Školní 1479, 432 01 Kadaň 

4. PROČ TO DĚLÁME
• zmírňujeme sociální izolace rodin a zvyšujeme rodičovské kompetence
• učíme je hravou formou nové a praktické dovednosti v péči o dítě
• utužujeme vzájemný vztah a tělesný kontakt rodičů s dětmi

5. VÝSLEDKY 
• Celkový počet podpořených osob je 39 kojenců, 132 rodičů s dětmi, 45 mladších dětí a 3 školáci se zdravotním handicapem 
• Celkový počet dětí z MŠ - 50 v našem bazénu a 150 ve školním bazénu
• Celkový počet dospělých - 13 / 4 / 4 a počet dětí na plaveckých táborech - 55

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 
• rozšíření týmu – nová rekvalifikovaná kolegyně,
   stálá recepční
• výluka bazénu (7 týdnů) pro poruchu a následnou
   opravu čerpadel

7. PLÁNY       
• rozšíření poradny psychomotorického vývoje
   o nové trendy  
• zvýšení informovanosti klientů v této oblasti
   péče a rozvoje dětí

8. PODPOROVATELÉ
Klienti, MŠMT, Ústecký kraj, Město Kadaň

Plavecké centrum
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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)

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 HESTIÍ – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. a Dobrovolníci v nemocnicích.
DALŠÍ SLUŽBY - přednášky (ZŠ a SŠ v regionu), projekty – př. posilování kompetencí koordinátorů dobrovolníků   

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.) (ukončeno k 31. 12. 2019)
• 12 přijímajících organizací: Nemocnice Kadaň s.r.o. (2 lůžková oddělení), ZAČÍT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň,
   MěSSS Kadaň (spolupráce ukončena k 30. 6. 2019), 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
• nově spolupracujeme s rodinami a jedinci v jejich přirozeném prostředí (doma), jedná se především
   o seniory či osoby se zdravotním postižením
• součástí akreditovaného programu “Dobrovolníci pro volný čas” se stal Dobroklub, který je určený zájemcům 
   o dobrovolnictví a dobrovolníkům, kteří se s ohledem na svůj zdravotní stav, životní etapu či pracovní vytížení 
   nemohou účastnit pravidelných dobrovolnických aktivit, nicméně chtějí být užiteční

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

„Jsem hrdá, že jsem dobrovolník, i když to často

okolí nechápe – že dělám něco zadarmo, ale ten

vnitřní pocit za to stojí. Tolik zajímavých lidí jsem

poznala a nových věcí se naučila snad víc než

ve škole. Díky“   Š.K. 
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5. VÝSLEDKY 
• 8 dobrovolnických programů ve 12 přijímajících organizacích a několika mentoringových dvojicích programech
• finanční vyčíslení = 441.850,- Kč (126 Kč/hod) ve prospěch daných přijímajících organizací – společnosti
• 73 aktivních dobrovolníků, kteří odpracovali 3.508 dobrovolnických hodin ve všech programech

 

6.  VÝJÍMEČNÉ UDÁLOSTI 
• Rozšíření pracovního týmu – příchod nové koordinátorky dobrovolníků v Dobroklubu 
• vznik konsorcia RADY DC SZ pro potřeby společného podání a realizace projektu
   “Rozvoj dobrovolnictví v regionu Severozápad” podpořený programem Erasmus+ (žadatel RADKA z. s. + 5 členů
   konsorcia, zahraniční partneři, realizace 1,5 roku), cíl - zvyšování kompetencí koordinátorů dobrovolníků.

7. PLÁNY 
• příprava na status regionálního (metodologického) DC v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR  
• rozšíření spolupráce Dobroklubu o mezinárodní krátkodobé dobrovolnictví v rámci Evropského sboru solidarity

8. PODPOROVATELÉ 
• MV - dotační program Rozvoj dobrovolnické služby MZ - dotační program Vyrovnávání příležitostí
   pro občany se zdravotním postižením
• Erasmus+ - vzdělávání dospělých - strategické partnerství (People to people, zahraniční partneři z Polska
   a Bulharska, realizace 9/2016 – 8/2019); mobility osob (Rozvoj dobrovolnictví v regionu Severozápad)
• Fórum dárců - program Globus Lepší Svět - podpora canisterapie (navazující projekt)
• Ústecký kraj - podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji
• Nadace ČEZ – podpora regionům – podpora canisterapie a canisterapeutických týmů
• Město Kadaň
• Nadační fond Tesco - podpora canisterapie (navazující projekt)
• Severočeské doly a.s. - materiální podpora (reklamní předměty jako poděkování dobrovolníkům)

Dobrovolnické centrum
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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    3. KDE TO DĚLÁME
• dospělí, mládež     • provozovna 1 - Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň 
• firmy - pro své pracovníky    • (PC učebna s 12 PC , další klubovny)
• cizinci - integrace
• nezaměstnaní v poradenských kurzech

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

5. VÝSLEDKY
• Celkový počet podpořených osob = 183 účastníků kurzů: 13 osob - počítačové kurzy;
   80 osob - angličtina, 36 osob - němčina, 53 osob - český jazyk pro cizince
• Motivací se účastnilo 19+26 účastníků a kurzu finanční gramotnosti dalších 5+6 osob z KlnO + Kadaň,
   kteří získali potvrzení o absolvování kurzu.

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI
• Začali jsme systematicky spolupracovat s firmami a jejich poptávkou na výuku zaměstnanců.
• Poprvé jsme připravili kurz českého jazyka pro Vietnamce, s komunitním tlumočníkem.
• Realizujeme kurz informatiky pro žáky z naší školy ZAČÍT SPOLU.
• Obnovili jsme technické vybavení počítačové učebny. 

7. PLÁNY 
• zavedení dalších jazykových kurzů díky našim dlouhodobým zahraničním dobrovolníkům, rodilým mluvčím
• rozšířit nabídku kurzů – zejména českého jazyka - pro firmy v regionu
• akcelerační program Impact First

8. PODPOROVATELÉ 
Klienti, firemní zákazníci

Vzdělávací centrum

Děkuju za názorné vysvětlování a trpělivost i s námi, 
co s angličtinou teprve začínáme. 

M.J.
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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 komunit a osoby se zdravotním postižením

3. KDE TO DĚLÁME
• provozovna 1 - Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň
• provozovna 3 - Prunéřov 377, 432 01 Kadaň (ukončeno k 31. 12. 2019)
• 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 poradenství a podpora pro uživatele)
• 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: 328 ve 220 rodinách (209 Kadaň a okolí, 83 Klášterec n/O. a okolí; 
   oproti roku 2018 zvýšení počtu osob i celkové úspěšnosti téměř 1x tolik)
• Celkový počet individuálních plánů: 472 (391 naplněno = 83% úspěšnost), 81 nenaplněno
• Průměrná délka spolupráce: 2-3 měsíce

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 doprovázet na jakékoli jednání, nebo najít jinou službu, která v situaci pomůže
(např. u exekucí dluhovou poradnu; terapeuta či jinou soc. službu).
Pověření k sociální právní ochraně dětí: Celkový počet spolupracujících rodin: 12
Sbírka oblečení a potřeb do domácnosti: celkem pomoc pro 65 rodin
Potravinová pomoc: celkem bylo pomoženo 40 rodinám, opakovaně

Sociální centrum

Odborné sociální poradenství
• Celkem uživatelů: 176 (Kadaň a okolí, Klášterec n/O. a okolí, jiné obce; oproti roku 2018 došlo k mírnému 
   poklesu celkového počtu uživatelů, ale k nárůstu počtu indiv. plánů)
• Celkový počet individuálních plánů: 338 (273 naplněno = 81% úspěšnost)
• Průměrná délka spolupráce: 14 dní; někdy i opakovaně (počet hodin strávených s uživateli je srovnatelný s rokem 2018)

Konkrétní přínosy služby: pomoc a podpora při jednání na úřadech (zejm. při vyřizování důchodů či odvolání pro 
nepřiznání dávek ÚP a další), v roce 2019 bylo sepsáno celkem 100 písemností (např. návrh na předběžné opatření, 
na rozvod, úpravu poměrů – svěření do péče či úprava styku s dětmi; vyjádření k odvolání, předběžné opatření, 
pěstounská péče, určení otcovství apod.) či využití bezplatné konzultace u právníka (za rok 2019 celkem 19 osob). 
Poskytnutí informací o procesním průběhu věcí, vyřizování telefonátů, sociální a prostupné bydlení  apod.

Zaznamenali jsme také zvýšený počet uživatelů služby (muži i ženy - celkem 60 osob), u kterých byly v rodině 
identifikovány známky domácího násilí (fyzické i psychické). Nejčastěji se tato informace dostala k pracovníkovi 
při sepisování různých dokumentů. Někteří tento problém s násilí řešit chtěli a někteří ne; v každém případě jim 
byl předán kontakt či informace o možnostech pomoci v blízkém okolí. 

Dále jsme zaznamenali i zvýšený zájem o službu ze strany osob z jiných zemí (cizinců) - celkem se jednalo o 18 osob, 
které chtěli pomoci vyřídit doklady, nostrifikace, vyplnění formulářů, překlad do čj, řešit mezinárodně právní záležitosti 
týkající se dětí (např. jeden z rodičů je cizinec a žádá o svěření do péče) či měli zájem o výuku českého jazyka – viz VCR.

Pracovní poradenství a pracovní asistence  
• Celkem uživatelů: 91 (50 Kadaň a okolí, 41 Klášterec n/O. a okolí)
• Celkový počet individuálních plánů: 185 (99 Kadaň + 86 Klášterec n. Ohří;
   naplněno 57 KA = 58% úspěšnost + 45 KL = 52% úspěšnost
• Průměrná délka spolupráce: 3 – 4 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 (18+26 Kadaň; 5+6 KlnO); umístění na trh práce (8 osob Kadaň; 15 osob KlnO.)

Školní příprava v rámci projektu Základy pro lepší budoucnost (Nadační fond Albert)
Projekt byl určen na podporu školní úspěšnosti žákyň / žáků z cílové skupiny sociálně slabých či sociálně vyloučených 
rodin na prvním stupni základní školy. Celkem bylo zapojeno 20 dětí ze 17 rodin z Kadaně, Prunéřova a Radonic. 
Celková úspěšnost dle individuálních plánů je 88% (zlepšení prospěchu alespoň o 1 stupeň).

Rodinné konference: 2x (ve spolupráci s Městským úřadem v Kadani)
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Sociální centrum

Aktivní týden: 3x v rámci jarních, letních a podzimních prázdnin se konaly formou her aktivity pro děti
ze sociálně vyloučených lokalit, zejména s tématikou finanční gramotnosti a prevenci i první pomoci.

Kurz Silní rodiče - Silné děti ®: 4x (pro veřejnost; uživatele SAS v Kadani i Klášterci n. O.; ve spolupráci s Městským 
úřadem v Kadani - agenda OSPOD; celkem se zúčastnilo 42 osob; dokončilo 40 osob).

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

Po celý rok jsme členy Potravinové banky Džbánsko a v listopadu 2019 jsme se zúčastnili sedmého ročníku Národní 
potravinové sbírky v prodejně Lidl v Kadani, kde se celkem vybralo 748,3 Kg potravin a 98,3 Kg drogerie.

Nově jsme se zapojili v rámci spolupráce s Městským úřadem Kadaň do pedagogického podpůrného vedení v rámci 
práce s pěstounskými rodinami. Tento rok jsme spolupracovali celkem se 4 dětmi ve 3 rodinách. 

7. PLÁNY 
• personální stabilizace týmu
• nové prostory (spolupracující obce)
• zajištění změny registrace OSP také pro cizince
• realizace asistovaných kontaktů 
• poradenství a psychoterapeutická pomoc obětem
domácího násilí

8. PODPOROVATELÉ 
ESF ČR, MPSV, Ústecký kraj, NF Albert, Lesy ČR,
město Kadaň, Klášterec nad Ohří  

„Jelikož mám zdravotní omezení, sháněla jsem 
práci na ranní směnu. Mám problémy s krční páteří, 

tak mě napadlo zajít do centra RADKA a dát 
požadavek na práci. V rámci motivačního kurzu 
a hledání práce postupně získala paní Věra zpět 
ztracenou sebedůvěru a přes pracovní poradkyni 

jí bylo zprostředkováno zaměstnání v úklidové 
firmě, které jí baví.
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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 4 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 - rodiny s dětmi; dobrovolníci
• 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 
• provozovna 2 - Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň – klubovna
• mezinárodní účast na školeních a stážích v rámci projektů, partnerských setkání v různých zemích

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 polské Wroclawi a 2x v ČR - 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, Chorvatska, Německa) a druhý pracovní, který znovu pomohl
   s renovací zahradního hřiště naší organizace i naší školy, s 10 dobrovolníky z Francie.
• Úspěšně jsme dokončili druhý rok dlouhodobého zahraničního dobrovolnictví se dvěma dobrovolnicemi 
   z Německa Anneke a Miou, v rámci programu (Freiwilliges Soziales Jahr – FSJ). 
• 2 mezinárodní školení - účast dvou zaměstnanců – Skotsko, Finsko.

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI
• rozšíření akreditace ESC na 4 dobrovolníky, zajištění jejich vlastního ubytování 
• nový vedoucí - proškolený koordinátor ESC a posila týmu, včetně spolupráce s YCR

Zahraniční spolupráce

I have to thank the people that work here, that they were so kind and warm to welcome
me and make me feel part of the team. Thaynara (ESC volunteer, Portugal)

7. PLÁNY 
• rozšíření akreditace a podání žádostí v rámci ESC na krátkodobé týmové dobrovolnictví a podporovaná pracovní místa
• realizace návazného projektu dlouhodobého dobrovolnictví ESC 
• být koordinátorem mezinárodního dobrovolnictví u dalších partnerů v regionu (př. školy atd.)

8. PODPOROVATELÉ 
Evropský sbor solidarity (ESC), Erasmus+, Dům zahraniční spolupráce, INEX SDA
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Youth Center Radka

1. CO DĚLÁME
• nabízíme volnočasové vzdělávací aktivity pro mládež 
• pro místní komunitu mladých vytváříme prostor, ve kterém mají své místo, svůj hlas, 
   mohou vyjádřit své názory a vždy se jim dostane poslechu a zpětné vazby
• jsme místním centrem celosvětového programu Duke of Edinburgh (DofE) na všestranný
   rozvoj osobnosti mladých od 13 do 26 let
• pravidelně se účastníme „adrenalinové“ mezinárodní soutěže mládeže Klíč od pevnosti
   Stará Lubovňa a v r. 2019 jsme vyslali 2 týmy
• realizujeme výměny mládeže v programu Erasmus+
• podporujeme mladé lidi v neformálním a interkulturním vzdělávání, zprostředkováváme
   workcampy, semináře, školení (včetně mezinárodních)
• mladé lidi zapojujeme do platformy Evropský sbor solidarity a pomáháme jim formulovat
   a realizovat jejich projekty 

„Díky za super příležitost k seznámení
se s jinou kulturou!“  

E.L.
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2. PRO KOHO TO DĚLÁME
• mládež od 13 do 30 let, dle podmínek jednotlivých programů, včetně sociálně, ekonomicky, 
   kulturně, demograficky či zdravotně znevýhodněných

3. KDE TO DĚLÁME
• provozovna 1 - Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň 
• provozovna 2 - Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň – klubovna
• mezinárodní účast na akcích v rámci projektů



Youth Center Radka

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
• 1. místní Výměna mládeže se slovenským partnerem CVČ Stará Lubovňa, na téma
   finanční gramotnost, 10+10 účastníků, 2+2 youth-leadeři 
• 1. účast na výměně mládeže u francouzského partnera La ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor
   spolu s partnerskou organizací z Německa na téma Rock School – Rock the Planet,
   každá země vyslala 5 účastníků a youth-leadera.  
• 8 účastníků v soutěži Klíč od pevnosti Stará Lubovńa – 6. a 12. místo, a přivezlo si nezapomenutelné
   zážitky a překonání vlastních hranic
• 2 účastníci programu Duke of Edinburgh
• Nultý ročník prezentační a zážitkové akce pro mladé - Youth fest

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI
• zajištění vedoucího centra
• získání nových partnerů pro výměny mládeže – Slovensko, Polsko, Slovinsko

7. PLÁNY 
• podání vlastního inovovaného projektu na výměnu mládeže s novým slovenským partnerem
• partnerství v dalších výměnách mládeže v zahraničí, v angličtině
• hledání youth-leaderů
• roční program plný přednášek a kulturních akcí včetně festivalu
• rozvíjení myšlenky plnohodnotného komunitního / mládežnického centra ve vlastních prostorách

8. PODPOROVATELÉ 
Erasmus+, Evropský Sbor Solidarity, DZS, Centrum volného času Stará Lubovňa
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1. CO DĚLÁME
Jsme registrovaný poskytovatel služby dětská skupina 
(DS; 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 zajištěním denní 
   péče o jejich nejmenší děti
 - rozvíjíme dovednosti a sociální vazby dětí
 - podporujeme komunitu rodičů
• přinášíme nové výchovné trendy

5. VÝSLEDKY
Celkový počet podpořených rodin je 31, nejvyšší kapacita v 
roce 2019 – 22 dětí.

6. VÝJÍMEČNÉ UDÁLOSTI 
• nové aktivity našeho Rodinného centra (v prostorách DS  
   v odpolední době) = volnočasové a vzdělávací aktivity pro  
   rodiče s dětmi od 1 do 8 let, děti, dospělé
• nové lektorské posily
• renovace původního vybavení a úprava zahrady DS a RC

7. PLÁNY 
• realizace nového projektu DS na další 2,5 roku a hledání  
   více zdrojů na aktivity RC 
• renovace terasy

8. PODPOROVATELÉ 
ESF ČR, MPSV

Jesle Klášterec

„Děkujeme za starostlivou péči a program pro naše nejmenší, vždycky se z práce těším
na nový obrázek nebo taneček a radost v očích mé spokojené holčičky.“ M.K.
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Od roku 2013 jsme zřizovatelem školské právnické osoby – základní a mateřské školy 
a od konce roku 2017 její dětské skupiny (DS) – 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 vzdělávacím programu ZAČÍT SPOLU (Step by step), jehož je regionálním
metodickým centrem a příkladem dobré praxe; spolupracuje s mnoha tuzemskými
i zahraničními partnery.

Jde o velmi otevřený didaktický systém, který umožňuje každé škole a každému učiteli
přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům a tradicím dané země, jejímu
vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí. Tento program se začal vytvářet
v 90. letech v USA na základě nových poznatků o lidském mozku a procesu učení.
V České republice je realizován od roku 1994 v MŠ a od roku 1996 na prvním stupni ZŠ.
V současné době u nás funguje ve více než 250 školách a celkově ve více než 30 zemích
světa.

Konceptem je individuální přístup k žákům, integrovaná tematická výuka a podnětné
prostředí ve třídě, netradičně členěné do tzv. center aktivit = uspořádaný prostor s jasnými
pravidly.  UČITEL + DÍTĚ + RODIČ = PARTNEŘI

Důraz je zde kladen na respektování a důvěru v dítě, individuální podporu jeho silných
stránek a samostatnosti. Cílem je šťastný a sebevědomý malý člověk.

Již od MŠ se úspěšně pracuje se sebehodnocením u dětí prostřednictvím portfolia
a individuálního vzdělávacího plánu, což posiluje vnitřní pozitivní motivaci dětí k aktivnímu
a samostatnému učení.  
 
Škola sídlí v soukromé vile proti provozovně našeho spolku, v ulici Kpt. Jaroše 612, v Kadani
a má max. kapacitu 34 dětí v MŠ, 14 v DS a 50 v ZŠ (aktuálně 48 a 17).

Jde o otevřené rodinné prostředí, s flexibilní docházkou, odpoledními zájmovými aktivitami,
smíšenými třídami, včetně venkovních prostor. Díky zaměstnancům, dobrovolníkům, rodičům
a sponzorům se v tomto roce výrazně proměnila zahrada a hřiště, které slouží nejen k odpočinku,
ale také k výuce dětí venku, pracovním činnostem, společným akcím apod.

V roce 2019 došlo dohodou k personální výměně na pozici ředitelky, jíž se nově stala
Ing. Marcela Haladová a dále k posile týmu ZŠ o druhou učitelku a asistentku a externisty.

ZAČÍT SPOLU Základní a mateřská škola Kadaň

„Děkujeme moc za pěkný den, který jsme mohli s dcerami strávit u Vás ve škole. Rozhodli jsme se
po něm definitivně pro školní docházku holek ve vaší škole. Děkujeme a těšíme se!“ D.A.
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Děkujeme všem výše jmenovaným institucím a příznivcům, mediálním partnerům: Kadaňské a Klášterecké noviny, 
Kabelová televize FOCUS, Chomutovský deník, Žatecké noviny, portály E- region, Evensi a Kudy z nudy a našim místním 
sponzorům: Severočeské doly a.s., Elvyt Vass, Tomsoft 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 

„Přejeme úspěchy i v dalších letech.
Rádi s Vámi spolupracujeme.“

Fa H.D.

„Děláte úžasné akce, jste super kolektiv,
dobře se s Vámi spolupracuje. Externí

spolupracovník“ R.P.
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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.

Číselný přehled hospodaření je obrazem snahy o rozšiřování nabídky služeb podle našich možností a především dle 
poptávky klientů a možností finančních titulů.  

V roce 2019 se nám opět dařilo úspěšně prosazovat naše záměry u donátorů a následně využívat efektivně získané 
finanční prostředky pro plnění veřejně prospěšných cílů.

Jako každý rok jsme využívali vícezdrojové financování - od dotací evropských, grantů státních, krajských, obecních, 
nadačních až po sponzorské příspěvky a vlastní tržby. 

Kladný hospodářský výsledek (ve výši osvobozený od daně) se snažíme zachovávat především jako rezervu pro nenadálé 
situace a také pro financování organizace v 1. čtvrtletí, kdy zpravidla nemáme potvrzenu většinu zdrojů financí od 
poskytovatelů jednoletých projektů. 

FINANCOVÁNÍ 

Náklady 2019 Výnosy 2019
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