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Milí příznivci, tušili jsme, že rok 2020 nebude jednoduchý. 
Ať už kvůli změnám a tedy nestabilitě evropských zdrojů, 
tak vzhledem k projevům nelibosti města vůči naší 
organizaci – uzavření 3. patra, blokování dotací apod. 
Nicméně přišla pandemie covid a zasáhla do naší činnosti, 
tak jako do celého běhu světa, totálně. 

Začátek roku i přes městem velmi ztížené podmínky 
probíhal normálně. V únoru jsme získali nového 
podporovatele Severočeské Doly a.s., absolvovali 2 
zahraniční stáže a 1. března jsme ještě stihli zrealizovat 
tradiční dětský karneval. 

16. 3. už jsme rozváželi po městě první námi šité roušky, 
a přestože jsme museli zavřít provoz, dobrovolnictví 
naopak jelo na zvýšené obrátky, a to především díky 
nadační podpoře a komunitní spolupráci. 

V září jsme na Dni otevřených dveří otevřeli Dobropoint 
jako místní pobočku Regionálního dobrovolnického centra 
pro Ústecký kraj a také představili naše firemní šperky 
a e-shopy. 

Rozjeli jsme vzdělávací jazykové kurzy i nové zájmové 
kroužky pro děti. Zahájili jsme nový projekt pro školní děti 
v oblasti občanské aktivity a získali podporu projektu pro 
mládež. 

Podzimní pandemie a omezení však znovu zavřely 
dveře klientům, a to až do dalšího roku. Přesto začal od 
listopadu působit v naší školce nový turecký dobrovolník 
a také jesle v Klášterci poskytovaly péči celý rok.

Ani části týmu se nemoc nevyhnula, přesto se snažíme dál 
fungovat za dodržování všech nařízení alespoň distančně 
a zpříjemňovat rodinám toto těžké období třeba 
venkovními stezkami a sdílením pestrých výzev. 

Všechny těžkosti tohoto roku (včetně celoročně zavřeného 
3. patra provozovny) bohužel dopadly i na strukturu 
organizace a došlo k oddělení sociálních služeb, které 
přešly pod organizaci Poradna pro rodinu a mezilidské 
vztahy.

Bez možnosti vlastních příjmů byla zásadně narušena 
finanční udržitelnost organizace, která bez státních 
náhrad míří k hospodářské ztrátě. 

Přesto se nevzdáváme a věříme, že dobro bude dobrem 
odměněno a budeme tu pro vás dále.

Děkujeme všem, co nás podporují a především klientům, 
kteří jsou smyslem naší práce. 

Přejeme sílu a odolnost skvělému týmu a zdraví všem. 

Mgr. Hana Vodrážková

ÚVODNÍ SLOVO
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Pauzu v přímé péči jsme dále využili k vzdělávání, 
30 pracovníků absolvovalo přes 1 tisíc hodin školení (tedy 
cca 34 h / osobu). Také jsme se zúčastnili dalšího koučingu 
a nastavili jsme mentoring týmu a transformaci našeho 
vzdělávacího centra. Některé aktivity jsme převedli do 
online prostředí.

Oblast zahraniční spolupráce byla také omezením 
postižena, naši dobrovolníci se předčasně do května 
vrátili domů a naplánované letní výměny mládeže byly 
přesunuty na další rok.

Od května jsme zase nastartovali celý provoz včetně 
nových projektů, proběhla Zahradní slavnost i Den otců 
a celé prázdniny jsme přes smích dětí na táborech na 
covid trochu zapomněli. 
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Na realizaci veškerých aktivit, služeb a programů se 
v průběhu roku 2020 podílelo celkem 32 zaměstnanců 
(25 přepočítaných úvazků) a 74 dobrovolníků.  

Služby poskytované organizací využilo v průběhu roku 
2020 téměř 2.000 klientů s roční návštěvností téměř 
12 tisíc osob (poníženou pandemií covid a uzavřením 
provozu po dobu min. 4 měsíců) 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. vznikla v roce 2003, původně se záměrem vybudování Mateřského centra v Kadani.  
Realizuje aktivity v několika různých oblastech a provozovnách:

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. Od r. 2021 přešly pod jinou organizaci.

Vzdělávací centrum – akreditované a neformální vzdělávací kurzy, akce 
pro dospělé.

Youth center – 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
• 9x zájmový kroužek (nabízíme dětem již od 3 let): Neposedové (zdravý pohyb), Paletka (kreativita a tvoření),
• Angličtina pro předškoláky i školáky; pro větší děti dále: Mašinky (modelářství) a Keramika, Kreativ (kreativní
• dílny pro školáky), nově Tanečky a Vaření, Český jazyk pro ukrajinské děti.
• 4x týdně cvičení pro dospělé, vč. těhotných
• 7 hod. týdně individuální logopedie (dlouhodobá péče pro celkem 51 dětí)

Denní krátkodobé hlídání dětí -430 hodin / rok
Odlehčovací služba pro rodiče s malými dětmi - spaní pro nejmenší z pátku na sobotu - 2x
Víkendový pronájem herny a tělocvičny na dětské narozeninové oslavy - 15x
Velké (rodinné) akce, vč. příhraniční spolupráce - 7x
Pobytové a příměstské tábory - 2 pobytové a 15 příměstských táborů + 1x pobyt u moře
Kurzy SR-SD(R) - 1x / Kurzy kreslení - 1x / Kurz STOB - 1x (z větší části online)

       Projekt Školní klub (ŠK) - (ukončen v srpnu 2020)
       odpolední program pro až 20 školních dětí 

V době covidové jsme museli část aktivit nahradit novými formami společenského kontaktu: 
Výzvy na sociálních sítí - tematická, motivační, inspirativní  - 11x (z toho - aktivní procházky s úkoly 
po Kadani - 2x, tematické kamínky spojené s naší organizací či s tradičními akcemi - 6x)
Sdílení prostřednictvím sociálních sítích - inspirativní náměty na tvoření s dětmi, zajímavé články 
od odborníků a důležité informace k aktuální pandemické situaci.

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 / rodičovské dovolené, které hledají nové sociální kontakty

Mateřské centrum
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Mateřské centrum

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)
• sociální sítě 

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 - 219
• 140x prorodinná aktivita (včetně indiv. poradenství, besed, co-workingu...) 

- poloviční hodnota proti loňskému roku způsobená zavřením provozu po dobu 5 měsíců 
• 54 dětí celkem zapsaných v ŠK (v rámci projektu podpořeno v roce 2020 39 rodin)
• máme přes 1 tisíc sledovatelů naší FB stránky a přes 1 tisíc osob ve společné FB skupině 

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. – Rodiče vítají možnost osamostatnění dětí 
před nástupem do MŠ. Děti si posilují imunitu, učí se komunikaci mezi vrstevníky a objevují další podněty. 

Zázemí Mateřského centra je velmi vítané rodiči s více dětmi s malým věkovým rozestupem. Pomůžeme s péčí o děti, 
zapojíme je do programu a rodič (často je to maminka) si mohou alespoň na chvilku trochu oddechnout a popovídat
s ostatními rodiči. 

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI 
• vymalování prostor kanceláře MCR
• portugalská dobrovolnice Thaynara působící v MCR (do května) 
• zahájení nového odpoledního kroužku - Tanečky pro děti od 3 let a Vaření pro děti od 7 let 
• veřejná sbírka na podporu dovybavení heren MC a RC KL

7. PLÁNY
• udržení kontaktu s klienty a provozní schopnosti celé organizace 
• rozvoj spolupráce s německými partnery a větší zapojení zahraničních dobrovolníků do táborů
• podpora rodičů s dětmi s individuálními potřebami prostřednictvím svépomocných skupin 

a tematických besed s odborníky

8. PODPOROVATELÉ: MPSV, klienti, MŠMT, Ústecký kraj

poděkování paní za konzultace ke kurzu

STOP OBEZITĚ: 

Strašně bych Vám chtěla poděkovat za svou dceru

Leničku. Byly jsme za Vámi v Kadani těsně před

pandemií, udělaly jsme pokrok, posílám míry před

a dnes. Lenička i já Vám ze Žatce posíláme velkou

pusu a objetí, moc moc děkujeme paní D.
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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 - 26 kurzů (11 lekcí) pro skupinu cca 5-6 dvojic 
Děti - od 3 do 6 let - 20 kurzů (11 lekcí) - pro skupinu cca 5-6 dětí
Zdravotní plavání - školní děti - 1 skupina celoročně
Předplavecký výcvik pro mateřské školy - 4 kurzy v našem bazénu (8 lekcí, 18 dětí / kurz)
Aquaerobik / aquatěhobik (pro těhotné) / aquastrečink - 4x týdně / 1x týdně / 1x týdně
Příměstský plavecký tábor - 6x za rok

Plavecké centrum

3. KDE TO DĚLÁME
• provozovna 1 - Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň 

(bazén, vana - suterén)
• školní bazén 1. ZŠ Kadaň - Školní 1479, 432 01 Kadaň

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)



Plavání bylo nedílnou součástí našeho života,

dceři bazén velmi chybí a pořád se ptá, kdy už

půjdeme plavat. Stýská se jí po její skupině,

se kterou plavala již od kojeneckéhověku.

Maminka JM, dcera Anežka 

4. PROČ TO DĚLÁME
• zmírňujeme sociální izolace rodin a zvyšujeme rodičovské kompetence
• učíme je hravě nové a praktické dovednosti v péči o dítě
• utužujeme vzájemný vztah a tělesný kontakt rodičů s dětmi
• podporujeme psychomotorický vývoj dětí a otužování
• umožňujeme dospělým cvičení bez zatížení pohybového aparátu a podporujeme kardiovaskulární systém

5. VÝSLEDKY 
• Celkový počet podpořených osob je 16 kojenců, 126 rodičů s dětmi, 54 mladších dětí  a 2 školáci se zdravotním handicapem
• Celkový počet dětí z MŠ - 66 ve školním bazénu
• Celkový počet dospělých - 15
• Počet dětí na plaveckých táborech - 97

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
• drobné opravy plaveckého centra včetně ilustrace vstupních 

prostor Kateřinou Hrubou
• uzavření bazénu na základě vládního nařízení (COVID - 19) 
• v měsících březen - květen a říjen - listopad 2020

7. PLÁNY       
• navázat na přerušené kurzy plavecké výuky

8. PODPOROVATELÉ
Klienti, MŠMT, Ústecký kraj

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 Národní asociace dobrovolnictví (NAD); na únorovém členském
   shromáždění byla Bc. Stanislava Hamáková, DiS., vedoucí DC RADKA, nominována
   a schválena jako členka Výboru NAD
• v září 2020 jsme se stali prvním Dobropointem Regionálního dobrovolnického centra 
   pro Ústecký kraj
• v době pandemie jsme se aktivně zapojili jako partner Krajského koordinačního centra 
   dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji 

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 (ukončený garantem HESTIA
- Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. k 31. 12. 2020), Dobrovolníci v nemocnicích a dobrovolnický
program TEENS.

DALŠÍ SLUŽBY - aktivity na téma dobrovolnictví a občanská angažovanost (10/2020 zahájení realizace projektu
“Aktivně k občanství v Ústeckém kraji“), projektová činnost, koordinace dobrovolníků a dobrovolnické pomoci
v době pandemie (např. šití roušek, zprostředkování pomoci dalším NNO, aj.)  

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

Dobrovolnické centrum

Moc a moc děkuji za nákup, jste všichni skvělí. Odpadla mi tak  jedna velká starost, kdy jsem v této covidové

době vždy přemýšlela v jaký čas, který den a kam si jít nakoupit, aby tam bylo co nejméně lidí, abych tak

minimalizovala to, že se tam nakazím. Přeci jenom mám svůj věk a různé diagnózy, takže ta imunita už není

tak dokonalá. Ještě jednou moc děkuji a přeji všem pohodové dny a hodně zdraví. M. H.
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Dobrovolnické centrum
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7. PLÁNY 
• rozšíření spolupráce Dobroklubu o mezinárodní krátkodobé dobrovolnictví v rámci Evropského sboru solidarity
• podpora komunitních aktivit prostřednictvím programu SOUSEDÉ plus Kadaň (vznik sdílené dílny)
• rozšíření nabídky mentoringových dobrovolnických programů, podání a schválení žádosti o akreditaci nového 

dobrovolnického programu 

8. PODPOROVATELÉ 
• MV - dotační program Rozvoj dobrovolnické služby, MZ - dotační program Vyrovnávání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením, Erasmus+ - mobility osob (Rozvoj dobrovolnictví v regionu Severozápad), Active Citizens Fund - 
aktivní občanství (základní grant), Ústecký kraj - podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji, Město Kadaň, 
Fórum dárců - program Globus Lepší Svět - podpora canisterapie (6/2019 - 2/2020), Nadační fond Tesco - Dobroklub 
RADKA, Nadace ČEZ – Krizová pomoc 2020, Nadace Via - Mikrogranty “Vraťme život do ulic”, Výbor dobré vůle 
- Nadace Olgy Havlové - program Senior

3. KDE TO DĚLÁME 
• provozovna 1 - Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň
• provozovna 2 - Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň (Dobroklub RADKA)
• 12 přijímajících organizací:
   Nemocnice Kadaň s.r.o. (2 lůžková oddělení), ZAČÍT SPOLU ZŠ a MŠ 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 (ul. Klášterecká 1557, Kadaň), MŠ Hvězdička (ul. Na Podlesí 1481, Kadaň)
• spolupracujeme s rodinami a jedinci v jejich přirozeném prostředí (doma), jedná se  především o seniory či osoby
   se zdravotním postižením
• součástí některých akreditovaných dobrovolnických programů jsou i skupinové aktivity - v rámci volného času se jedná
   o Dobroklub RADKA, součástí školní přípravy je Doučovatelna a v pobytových zařízeních (domov pro seniory, nemocnice)
   zprostředkováváme služby canisterapeutických týmů a felinoterapii

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

5. VÝSLEDKY 
• 8 dobrovolnických programů ve 12 přijímajících organizacích a několika mentoringových dvojicích programech
• finanční vyčíslení = 246.330,- Kč (126 Kč/hod) ve prospěch daných přijímajících organizací – společnosti – i když

v době pandemie byla a stále je dobrovolnická pomoc nevyčíslitelná
• 74 aktivních dobrovolníků, kteří věnovali 1.955 dobrovolnických hodin - počet dobrovolnických hodin byl nepříznivě 

ovlivněn uzavřením pobytových zařízení a volnočasových aktivit, kde působí největší počet registrovaných dobrovolníků

6.  VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI 
• vznik Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj a zřízení Dobropointu v Kadani
• podpoření projektu “Aktivně k občanství v Ústeckém kraji”. 

Jeho cílem je posílit důvěru mladých lidí ve fungování občanské společnosti a demokracii i v sebe sama a dát jim možnost  
uvědomit si, že jsou schopni měnit věci okolo sebe a možná i dál. To vše prostřednictví realizace přednášek, workshopů 
a dalších aktivit na téma dobrovolnictví, občanská angažovanost, udržitelný rozvoj, atd. 

 



1. CO DĚLÁME
Jazykové kurzy - anglický, německý, španělský
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

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 2 klubovny), online
• cizinci - integrace

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

5. VÝSLEDKY
• Celkový počet podpořených osob = 160 účastníků kurzů: 4 osoby - počítačové kurzy; 60 osob - angličtina,

32 osob - němčina, 13 osob – španělština, 51 osob - český jazyk pro cizince

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI
Úspěšná účast v akceleračním programu Impact First, který pořádá pražský Impact Hub. Spolu s dalšími neziskovými 
a prospěšnými projekty jsme prošli tříměsíčním programem školení a mentorování, díky kterému rozvíjíme potenciál 
fungování vzdělávacího centra v regionu. 

Omezení daná vládou jako reakce na covid nás přiměla pustit se i do online vzdělávání. 
Touto distanční formou jsme učili angličtinu, němčinu, španělštinu i počítačové dovednosti. 

7. PLÁNY 
• zavedení dalších jazykových kurzů dle možností našich dlouhodobých zahraničních dobrovolníků, rodilých mluvčí
• rozšířit nabídku kurzů – zejména českého jazyka - pro firmy v regionu

8. PODPOROVATELÉ 
Klienti, firemní zákazníci

Vzdělávací centrum

Jsem moc ráda, že kurzy pokračují i online a můžeme
využít covidový čas aspoň ke vzdělávání H. V.
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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
(koncem roku 2020 činnost centra pod RADKA z. s. ukončena)

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 2 - 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 (pomáháme hledat zaměstnání, realizujeme motivační kurzy,
   aktivně spolupracujeme s Úřady práce)

5. VÝSLEDKY
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Celkem uživatelů: 78 v 50 rodinách (celková čísla jsou zhruba o polovinu nižší než v předchozích letech vzhledem     
   k pandemii covid (omezení klientské i personální kapacity – obavy, karanténa, péče o děti, v jarní vlně také uzavření  
   služby z nařízení vlády) 
• Celkový počet individuálních plánů: 120 (88 naplněno = 73% úspěšnost), 32 nenaplněno
• Průměrná délka spolupráce: 6 a více měsíců (prodloužení a zvýšení intenzity než v normální době)

Konkrétní přínosy služby:
Letošní rok byl pro poskytování služby velmi specifický právě s ohledem na pandemii covid. I při zavření služby 
v první jarní vlně jsme v terénu distribuovali roušky, desinfekci či potravinovou pomoc, pokud bylo třeba. 
Také jsme zprostředkovávali komunikaci mezi školou a rodinou při realizaci distanční výuky.  

Na podzim v druhé vlně jsme především pomáhali s distanční výukou dětí. Jelikož jde o klienty, kteří nemají 
elektroniku, rodiče online prostor neovládají, nabídli jsme jim možnost využívat naší počítačovou učebnu. 
Celkem jsme spolupracovali se 7 rodinami a 14 dětmi, které navštěvují 1. ZŠ a 3. ZŠ v Kadani. 

Sociální centrum

Vzhledem k tomuto velkému počtu dětí bylo nutností si na každý týden připravit rozvrh. Každému dítěti jsme se 
věnovali 2 hodiny týdně. Komunikace s třídními učitelkami byla intenzivní. Každou neděli přišla e-mailem zadání úkolů 
na celý týden. Pracovnice průběžně učitele informovaly, zda žáci na domluvená setkání dochází, co jim jde/nejde a jestli 
stihli všechny úkoly. Pomáhali jsme i při odesílání úkolů prostřednictvím emailu. V době, kdy se do školy vrátili žáci 
prvních a druhých tříd, jsme se začali více věnovat starším dětem, a to denně. Jednomu žákovi byla, prostřednictvím 
služebního PC, umožněná online výuka. Zpětná vazba rodičů a třídních učitelů byla velmi kladná. Děti nebyly pozadu 
ve výuce oproti svým spolužákům a mohly ve škole plynule pokračovat. 

Kromě tohoto jsme realizovali i běžnou sociální práci v rodinách v terénu. 

Pověření k sociální právní ochraně dětí: Celkový počet spolupracujících rodin: 12
Potravinová pomoc: celkem bylo pomoženo 26 rodinám, opakovaně
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Překvapení, že nám díky RADCE přišel notebook od Nory Fridrichové na distanční výuku
synů, byl tak obrovský, že jsme tomu týden nemohli uvěřit. Děkuji S. M.



Sociální centrum

Odborné sociální poradenství
• Celkem uživatelů: 185 (52 Kadaň a okolí, 39 Klášterec n/O. a okolí, 98 jiné obce; oproti roku 2019 došlo k poklesu     
   uživatelů z Kadaně a mírnému nárůstu počtu uživatelů z okolních obcí, celkový počet osob je srovnatelný) 
• Celkový počet individuálních plánů: 301 (2792 naplněno = 97% úspěšnost)
• Průměrná délka spolupráce: 1 měsíc; někdy i opakovaně 

Konkrétní přínosy služby: pomoc a podpora při jednání na úřadech (zejm. při vyřizování důchodů či odvolání pro 
nepřiznání dávek ÚP a další), v roce 2020 bylo sepsáno celkem 178 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 2020 celkem 10 osob). 
Poskytnutí informací o procesním průběhu věcí, vyřizování telefonátů, sociální a prostupné bydlení apod.

Dále bylo 25 uživatelům pomoženo v oblasti hledání zaměstnání či sepsání životopisu.

Pracovní poradenství a pracovní asistence  
• Celkem uživatelů: 18 (Klášterec n/O. a okolí)
• Celkový počet individuálních plánů: 37 (naplněno 23 = 62% úspěšnost)
• Průměrná délka spolupráce: 3 měsíce

Konkrétní přínosy služby: nácvik pracovního pohovoru / telefonátů se zaměstnavatelem; doprovody lidí na pohovor 
a pomoc s vyřízením potřebných dokumentů / úkonů k nástupu; úspěšné absolvování kurzu Job klub (4 KlnO). 

Asistované kontakty v rámci projektu Kontakt s asistencí (MPSV Rodina): 
Asistovaný kontakt pomáhá dětem k navázání nebo upevňování kontaktu se svým rodičem (blízkou osobou) 
v bezpečném prostředí za pomoci odborníka. Jejich cílem je podpořit úpravu vztahů tak a směřovat vztah 
k dosažení takových změn, aby setkávání mohlo probíhat bez asistence odborného pracovníka v přirozeném 
prostředí.

Celkem bylo zapojeno 36 osob z 10 rodin z Kadaně, Klášterce nad Ohří a dalších obcí (Málkov, Chomutov). 

Tématika domácího násilí v rámci projektu Neboj se svěřit (Úřad vlády ČR):
Cílem projektu byla Prevence domácího násilí (realizací přednášek o domácím násilí pro žáky 5. až 9. třídy na základních 
školách a studenty víceletých gymnázií na Chomutovsku a Podbořansku) a Pomoc obětem domácího násilí (zajištěna 
prostřednictvím služby poradenství, terapie, právní pomoci, doprovodů).

V rámci projektu bylo realizováno 13 přednášek na školách (zapojeno 255 žáků a 20 pedagogů); dále bylo 16 osobám 
poskytnuto sociálně právní poradenství, 4 osoby se účastnily setkání s terapeutem, 3 osoby využily služeb právníka.

Aktivní týden: 1x v rámci letních prázdnin se konal formou her aktivity pro děti školu povinné z Hradce u Kadaně, 
zejména s tématikou poznání Kadaně a nejbližšího okolí Kadaně a také procvičováním anglického jazyka.

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI 
Po celý rok pokračovala spolupráce s Městským úřadem Kadaň do pedagogického podpůrného vedení v rámci 
práce s pěstounskými rodinami. Tento rok jsme spolupracovali celkem se 2 dětmi v 1 rodině. 

7. PLÁNY 
Po 11 letech došlo k 31. 12. 2020 k ukončení činnosti Sociálního centra a všech jeho služeb v rámci organizace 
RADKA z. s. a přechod služeb pod organizaci Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s.

8. PODPOROVATELÉ 
ESF ČR, MPSV, Ústecký kraj, město Kadaň, Klášterec nad Ohří, Úřad vlády ČR, Potravinová banka Džbánsko
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1. CO DĚLÁME
• mezinárodní projekty v rámci programů Erasmus+, Evropský sbor solidarity a dalších
• zahraniční partnerství pro sdílení příkladů dobré praxe, vzájemnou inspiraci a zprostředkování výměny zkušeností
• dobrovolnictví  - dlouhodobá činnost až 4 zahraničních dobrovolníků v rámci našich aktivit;  koordinace dobrovolníků 
• v dalších organizacích; vysílání českých dobrovolníků do zahraničí  
• zahraniční pracovní školení pro zaměstnance spolku či externí pracovníky s mládeží 
• letní workcampy - dvoutýdenní účast dobrovolníků z celého světa na našich dětských táborech ve spolupráci 
• se sdružením INEX SDA

2. PRO KOHO TO DĚLÁME
• pracovníci s dětmi a mládeží, pracovníci v dobrovolnictví a sociálních službách - lokální/regionální komunita
• dobrovolníci

3. KDE TO DĚLÁME
• 1. lokace dobrovolníků - Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň 
• 2. lokace dobrovolníků - Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň, ZŠ a MŠ Začít Spolu
• projektová setkání, školení a stáže po celém světě, převážně však v Evropě

4. PROČ TO DĚLÁME
• sbližujeme země a kultury prostřednictvím neformálního vzdělávání
• přispíváme k osobnostnímu rozvoji, seberealizaci a zvýšení kompetencí účastníků
• zajišťujeme informovanost a povědomí o mezinárodních programech
• poskytujeme zkušenosti a inspiraci z mezinárodního prostředí
• rozšiřujeme pozitivní multikulturní vliv mezi další organizace v regionu i místní komunitu
• zlepšujeme síť kontaktů a budujeme strategická partnerství

5. VÝSLEDKY
• podpoření 3. projektu ESC pro dlouhodobé dobrovolníky na období 2021–22
• realizace 6. ročníku workcampu při letních táborech, z důvodu pandemického opatření s českými účastníky 

a portugalským vedoucím žijícím v ČR 
• dokončení hostování německých dobrovolníků Julie a Daria v rámci česko-německé přeshraniční spolupráce
• dokončení hostování portugalské dobrovolnice Thaynary v programu Evropský sbor solidarity (ESC)
• zahájení roční aktivity tureckého dobrovolníka Buraka v programu ESC 
• 3 mezinárodní školení – Holandsko, Maďarsko, Portugalsko (vzhledem k omezením konáno on-line)

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI
• získání nové akreditace pro Evropský sbor solidarity na programové období 2021–2027, 
• zároveň její rozšíření o krátkodobé dobrovolnictví a dobrovolnické týmy 
• členství v evropské síti DYPALL Network poskytující vzdělávací a poradenské aktivity pro pracovníky s mládeží

Zahraniční spolupráce

„Everyone is friendly, helpful and good people. They are like a family here and make
me feel like I am one of them already.” Burak (ESC dobrovolník, Turecko)

7. PLÁNY 
• realizace prvních projektů pro krátkodobé dobrovolníky ESC
• podání projektu pro dobrovolnické týmy se zapojením dobrovolníků se znevýhodněním
• koordinace mezinárodního dobrovolnictví u dalších partnerů v regionu

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

1. CO DĚLÁME
• nabízíme aktivity neformálního vzdělávání a osobnostního rozvoje
• v souladu s evropskými cíli pro mládež (YouthGoals) vytváříme komunitní prostor, otevřený všem
• jsme místním centrem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) 

pro všestranný rozvoj mladých od 13 do 24 let
• realizujeme výměny mládeže v programu Erasmus+
• zvyšujeme občanskou angažovanost a veřejnou participaci mládeže
• v rámci Evropského sboru solidarity vysíláme české dobrovolníky do zahraničí 
• a pomáháme mladým realizovat jejich vlastní projekty 

„Hodně mě láká dobrovolnictví v zahraničí. Vůbec jsem o té příležitosti nevěděl
a po škole určitě někam vyrazím!”  David
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2. PRO KOHO TO DĚLÁME
• mládež od 13 do 30 let, dle podmínek jednotlivých programů, včetně osob s omezenými příležitostmi 

(kulturní, sociální, ekonomické znevýhodnění)

3. KDE TO DĚLÁME
• provozovna 1 - Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň 
• provozovna 2 - Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň – KLUB612
• mezinárodní účast na akcích v rámci projektů



Youth Center Radka

4. PROČ TO DĚLÁME
• aktivizujeme občanskou společnost a komunitní život
• podporujeme rozvoj a seberealizaci mladých lidí
• jsme součástí evropských platforem a šíříme myšlenky evropské pospolitosti
• zvyšujeme jazykové kompetence mladých a poskytujeme mezinárodního příležitosti
• rozšiřujeme povědomí o programech Evropské komise, pozitivech multikultury a inkluze

5. VÝSLEDKY
• schválení projektu místní výměny mládeže se slovenským partnerem EduEra na téma finanční gramotnost 

(realizace odložena z důvodu pandemie)
• partnerství ve 2 výměnách mládeže – Francie, Slovensko (realizace obou projektů odložena)  
• 5 účastnic programu DofE
• 4 místní setkání mládeže Youth Café
• účast v grantové soutěži Civic Europe – Idea Challenge s projektem zvyšování veřejné participace mládeže

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI
• schválení 12 měsíčního projektu Otevři oči, otevřou se ti obzory s cílem zvýšení informovanosti o možnostech 

pro mladé a aktuálních tématech (realizace v roce 2021)
• získání nových partnerů pro výměny mládeže - Slovensko, Itálie
• založení facebookové stránky centra a instagramu

7. PLÁNY 
• podání projektu výměny mládeže na téma Prezentační dovednosti ve veřejné participaci mládeže
• získání akreditace Erasmus+ mládež
• propojení místní mládeže s osobami s rozhodovací pravomocí

8. PODPOROVATELÉ 
Erasmus+, Evropský Sbor Solidarity, DZS
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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 4 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 46, nejvyšší kapacita 
v roce 2020 – 25 dětí.

6. VÝJÍMEČNÉ UDÁLOSTI 
• další nová lektorka aktivit Rodinného centra 

(v prostorách DS v odpolední době) = volnočasové 
a vzdělávací aktivity pro rodiče s dětmi od 1 do 8 let, 
děti, dospělé

• pokračování renovace původního vybavení a úprav  
zahrady DS a RC

• uzavření provozu na jeden měsíc v důsledku obav
rodičů po propuknutí pandemii covid

7. PLÁNY 
• absolvování Auditu značky kvality dětské skupiny
• rozšíření aktivit RC i v terénu – stezky apod. 

8. PODPOROVATELÉ 
ESF ČR, MPSV, klienti

Jesle Klášterec

Naše dcera navštěvuje od srpna dětskou skupinu Jesle Klášterec nad Ohří. Mimo to, že jsme zde maximálně spokojeni, bych chtěla 

hlavně v tuto dobu poděkovat a pochválit tety. Přesto, že se v kláštereckých školkách různě střídaly karantény, našich dětí a jesliček

se Covid nedotkl. Je to jistě i zodpovědným osobním přístupem všech zaměstnanců za což jim patří obrovský dík. K. F.
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1. CO DĚLÁME 
Jsme zřizovatelem školské právnické osoby – základní a mateřské školy
a její dětské skupiny (DS) – jeslí v rámci spolku RADUŠKA z. s.

2. PRO KOHO TO DĚLÁME 
• Zařízení celodenně pečuje, vychovává a vzdělává děti z Kadaně i okolí od 1 do 12 let 

3. KDE TO DĚLÁME
• Zařízení sídlí v třípatrové vile se zahradou v ulici Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň
• Maximální kapacita je: 34 dětí v MŠ, 14 v DS a 50 v ZŠ (1.- 5. třída)

4. PROČ TO DĚLÁME
• Naše MŠ i ZŠ jsou zapsány v Rejstříku škol a školských zařízení. To znamená, že i přesto, že jsme soukromé zařízení,  

platí pro nás stejné parametry jako pro státní Mateřské a Základní školy. 
• Řídíme se školským zákonem a podléháme kontrole České školní inspekci. 
• Náš cíl je plně v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní i základní vzdělávání. Jde nám společně  

zejména o rozvoj dítěte a jeho silných stránek, získávání osobní samostatnosti a osvojování základních životních  
hodnot, na nichž je postavena naše společnost. Celé naše školské zařízení pracuje ve vzdělávacím programu ZAČÍT  
SPOLU, který klade důraz na respektování a důvěru v dítě, individuální podporu jeho silných stránek a samostatnosti.

• Základem je pro nás respektující komunikace mezi dospělými a dětmi, ale také mezi vrstevníky a pedagogy. Rodiče  
jsou v naší rodinné škole vždy vítáni, ať už zde stráví s dítětem potřebný čas k adaptaci na nové prostředí nebo se  
aktivně zapojí do výuky a dění ve třídě. Rodič tak ví, že jeho dítě je v bezpečném prostředí. Společným partnerstvím  
vytváříme dlouhodobou spolupráci, která je základem pro naplňování potřeb dětí, rodičů i pedagogů. 

5. VÝSLEDKY  
• Aktuální kapacita je v zařízení dlouhodobě stabilní: 34 dětí v MŠ, 12 v jeslích a 12 v ZŠ.

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI
• Při uzavření škol I. stupně v první vlně pandemie covid se nám podařilo vylepšit kompletní prostředí ZŠ. Proběhla  

vymalování všech prostor tříd, dovybavení center aktivit a dokončit pracovní dílnu pro žáky. Dále se pokračovalo  
v pracích i na venkovních prostorách, kde vzniklo nové centrum „Broukoviště“ včetně dalších pohybových prvků pro  
všechny děti (zabudovaná trampolína do země, skákací panák...). Pro pedagogy byla dokončena sborovna v přízemí budovy.

• V roce 2020 proběhla vlastníkem budovy finančně nákladná stabilizace celé vily (podpovrchové hlubinné vrty).

7. PLÁNY 
• V budoucích plánech jsou na pořadí další práce spojené s revitalizací zahrady, venkovních center aktivit + nové 

pohybové prvky včetně kompletní renovace pískoviště.

8. PODPOROVATELÉ 
ESF ČR, Ústecký kraj, klienti, sponzoři

ZAČÍT SPOLU Základní a mateřská škola Kadaň

Pro naše děti jsme hledali vlídné a respektující prostředí s možností individuálního přístupu, které

jim pomůže přirozeně rozvinout jejich osobnost. Kde dětem naslouchají, podporují je a motivují.

Takové krásné prostředí jsme našli v Začít spolu v Kadani. Prostředí, které je otevřené a partnerské

i k nám rodičům. Které funguje jako velká rodina, která si vzájemně pomáhá, podporuje se a obohacuje.

Děti školku milují a domů odcházíme vždy mezi posledními. Je skvělé, že jsou pod jednou střechou

jesličky, školka a základní škola. Díky tomu se spolu s naším starším synem těšíme na objevování

všeho nového v první třídě Začít spolu. Děkujeme! Rodiče Lucka a Míra (syn 7let, syn 3 roky)
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Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás i v tomto těžkém období podporovali a pomáhali. Kromě výše jmenovaných 
institucí a našich příznivců, klientů také děkujeme mediálním partnerům: Kadaňské a Klášterecké noviny, Kabelová 
televize FOCUS, Chomutovský deník, portály E- region a Kudy z nudy a našim místním sponzorům: Severočeské doly a.s., 
Elvyt Vass, Tomsoft a mnoha jednotlivým dárcům a dobrovolníkům.  

Díky vám všem má naše práce smysl a pomáhá dalším. 

Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem. Snažíme se zlepšovat kvalitu života lidem kolem nás. 

PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE 

Sponzoři:

Partneři:

Děkuji za krásné roušky, které jste nám
poskytly zdarma, a posílám malý dar. P. R. 

Gratuluji k postupu, byla z toho cítit ta práce,
kterou jste odvedly! V. Č. Impact first
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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.

Covidový rok 2020 byl pro hospodaření naší organizace velice náročný. Úplné uzavření našich služeb v jarních i podzimních 
měsících znamenalo velký pokles tržeb plaveckého, mateřského a vzdělávacího centra. Klienty oblíbené akce pro veřejnost 
byly také zrušeny. Ani letní rozvolnění, realizace táborů a krizová podpora nadací a velká pomoc státních náhrad
(program Antivirus) bohužel nestačila na udržení kladného hospodaření. Částečně je ztráta sanována z předchozího 
rezervního zisku a plánem rozpočtu na další rok.

NÁKLADY

Spotřeba materiálu

Spotřeba DHIM

Spotřeba Energie

PHM

Zboží na prodej

Opravy a údržba

Cestovné

Občerstvení

Služby ostatní

Služby pobyty

Služby PCR

Služby propagace

Služby školení

Mzdové náklady

Zák. soc.pojištění

Zák. soc. náklady

Ostatní daně a popl

Ostatní platby

Odpisy DNHM

VÝNOSY

Tržby MCR

Tržby PCR 

Tržby VCR 

Tržby pobyty a tábory

Tržby Jesle + ŠK

Tržby Podnájemné 

Tržby služby

Prodej

PPM projekty energie

PPM ÚP + Antivir

Úroky

Sponzorské dary

Nepeněžní dary

Členské příspěvky

Dotace MV + MZ

Dotace MPSV

Dotace MŠMT

Dotace kraj

Dotace obce

Dotace EU

Dotace Rada vlády

Dotace Erasmus+

Dotace nadace

VÝSLEDEK

12 574 459,26

444 303,00

491 256,00

318 188,00

8 300,00

7 025,00

326 167,00

24 689,00

0,00

1 308 629,26

90 361,00

42 147,00

7 562,00

161 952,00

6 959 763,00

2 043 730,00

242 565,00

19 885,00

11 892,00

66 045,00

12 290 994,02

248 570,00

483 150,00

136 956,00

454 589,00

304 480,00

130 025,00

87 702,25

37 031,00

149 647,00

979 125,00

1 520,00

6 794,00

0,00

13 550,00

390 790,00

875 012,00

150 000,00

2 992 913,00

280 000,00

3 656 766,58

162 081,00

552 706,19

197 586,00

-283 465,24

FINANCOVÁNÍ 

Náklady 2020 Výnosy 2020
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Spotřeba Energie

Opravy a údržba

Služby 

Spotřeba DHIM

PHM

Mzdové náklady

Cestovné

Spotřeba materiálu

Zboží na prodej

Zákonné pojištění

Ostatní platby

Tržby klienti

Tržby ostatní

Dotace Erasmus+

Dotace kraj

Dotace státní

Dotace obce

Dotace EU 

Podpořená pracovní místa

Dotace nadace




