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Milí přátelé,

ani rok 2021 nebyl běžný a zvykáme si, že přizpůsobivost je nejdůležitější dovednost v neustále se měnícím světě. V tomto druhém roce pandemie jsme prvních 
5 měsíců byli nuceni všechny vhodné činnost dělat online nebo distančně, což nebylo vždy jednoduché, ale mnohé jsme se naučili a na obou stranách to
předznamenalo velkou radost a aktivitu po rozvolnění.

V červnu pak na Zahradních slavnostech či Green festu bylo plno a poté i v ostatních programech a táborech, kterých bylo (s letními kempy pro děti s následkem
dopadu pandemie) přes 20 turnusů, včetně tří pobytových, dvou zahraničních výměn mládeže a jedné dovolené u moře.

Od začátku roku a přesunu k nové bance jsme udělali naše účty transparentní, čímž dáváme najevo všem donátorům čistý štít a jdeme příkladem i ostatním (nejen
neziskovým) organizacím. Přesto se postoj města vůči naší organizaci nezměnil (dotaci na činnost neposkytuje a dokonce spolupráci např. v oblasti rodinné politiky
odmítá), ale již jsme si bohužel zvykli na politické pozadí.

Jsme vděčni, že alespoň konečně dořešilo finančně náročné požárně bezpečnostní řešení městské budovy a my se mohli na jaře po 1,5 roce konečně rozmístit ve
všech prostorách, které jsme po oddělení sociálních služeb zabydleli především rozšířenými aktivitami dobrovolnického a mládežnického centra.

V mezičase se tým také proškolil v mnoha oblastech pro zvýšení kvality poskytovaných služeb i týmové spolupráce či komunitní komunikace (270h celkem, tedy min.
2 dny každý pracovník). Proběhly i různé fundraisingové akce a veřejné sbírky.

Stali jsme se partnerem Eurodesku, akreditovali nové programy, rozjeli jsme opět několik nových projektů a v září i nových aktivit, včetně rozšíření mateřského na
centrum mezigenerační, protože k nám našli cestu i senioři a propojování a budování komunity se chceme i nadále věnovat.

V druhém pololetí již běžel provoz téměř bez omezení. Došlo k částečné personální obměně a posile, která umožnila i nové aktivity a pro stabilizaci týmu proběhly
další mentoringy a koučingy v končícím projektu AGE management, kde došlo kromě vzdělávání i k revizi veškerých vnitřních předpisů a zavedení nových procesů.

Absolvovali jsme také 3 mezinárodní stáže a po celý rok i v této náročné době hostili 3 dlouhodobé zahraniční dobrovolníky a na podzim pak i skupinu krátkodobých
z Francie na tvořivém workcampu.

Na konci roku jsme byli bohatě odměněni za naší dlouholetou práci (a někdy i strádání), když jsme se dostali mezi desítkami nominovaných do finále neziskovky
roku 2021. 
Dnes se již chlubíme 2. místem v celé ČR mezi „velkými“ organizacemi a osobně jsem ještě byla poctěna umístěním 
v TOP 10 osobností neziskového sektoru.

I když jsme po těchto dvou těžkých letech skončili ve finanční ztrátě, naše dobře plánované hospodaření zahrnuje rezervy
právě na horší časy. S novým elánem z dobrého objektivního hodnocení odborníky rádi pokračujeme dále. 

Samozřejmě nám k tomu pomáhá každodenní setkávání s vámi, našimi klienty, dobrovolníky, partnery a podporovateli, 
kteří víte spolu s námi, že máme dobré cíle i přínosy.

Děkuji vám všem a především našemu týmu a budeme se snažit být tu pro vás stále.   

Mgr. Hana Vodrážková, ředitelka a zakladatelka spolku

ÚVODNÍ SLOVO 



Vedoucí center: 
Ing. Lenka Drábková, DiS. - vedoucí Mezigeneračního centra
Bc. Stanislava Hamáková, DiS. - vedoucí Dobrovolnického centra
Kateřina Hrubá - vedoucí Youth center a International cooperation
Lenka Švarcová - vedoucí Rodinného centra Klášterec
Petr Hnízdil - koordinátor Vzdělávacího centra 
Hana Dvořáková - vedoucí Plaveckého centra
Dana Vindušková - účetní

RADKA z. s.
Sídlo: Chomutovská 1619, 43201 Kadaň
Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 4813. 
Statutární zástupci: Mgr. Hana Vodrážková, Dana Vindušková,
                                    Bc. Stanislava Hamáková, DiS 
IČO: 266 37 260, DIČ: CZ 026637260
Bankovní spojení: FIO banka: transparentní účet: 210 186 5176 / 2010
Kontaktní telefon: 737 734 716
E-mail: vedeni@radka.info
Webové stránky: www.radka.kadan.cz
Facebook.com/radkakadan, /vcrradka, /radkayouth, /icrradka, /dcrradka
Instagram: radka_zs, vcr_radka, ycr_radka, icr_radka, dcr_radka

KONTAKTNÍ ÚDAJE ORGANIZACE

Struktura organizace



RADKA z. s. vznikla v roce 2003, původně se záměrem vybudování Mateřského centra v Kadani. 
Realizuje aktivity v několika různých oblastech a provozovnách:  

Mateřské - mezigenerační centrum Kadaň a Rodinné centrum Klášterec nad Ohří 
– prorodinné aktivity pro rodiče s dětmi, volnočasové aktivity pro všechny ročníky, akce pro rodiny
Plavecké centrum – předplavecká výuka dětí od narození, plavecká škola a další
Dobrovolnické centrum – akreditované a neakreditované dobrovolnické programy pro potřebné
Vzdělávací centrum – akreditované a neformální vzdělávací akce pro mládež a dospělé, školy
Internationaĺ cooperation – mezinárodní semináře, tréninky a mobility pro pracovníky, veřejnost Youth center – projekty pro mladé, včetně spolupráce se
zahraničními partnery

Provozujeme dětskou skupinu JESLE Klášterec nad Ohří a jsme zřizovatelem Základní a mateřské školy ZAČÍT SPOLU Kadaň, včetně jeslí RADUŠKA. Jsme
partnerem Eurodesku a místním centrem Dofe.

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

Na realizaci veškerých aktivit, služeb a programů se v průběhu roku 2021 podílelo 
celkem 27 zaměstnanců (21 přepočtených úvazků) a 81 dobrovolníků.  

Služby poskytované organizací využilo v průběhu roku 2021 téměř 1.100 klientů s roční návštěvností přes 10 tisíc osob (i přes 5 omezených měsíců, vloni 12 tisíc). 

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: „S námi může být aktivní každý“  

ČINNOST ORGANIZACE

SKLADBA KLIENTŮ A NÁVŠTĚVOST



Pravidelný denní program (od konce května, po ukončení vládních omezení)

Dopoledne 5x týdně:
- besedy, přednášky, workshopy, individuální poradenství, svépomocné skupiny, co-working ...
- cvičení na velkých míčích, masáže kojenců, pohybové aktivity pro batolata, hudební či výtvarný 
  program pro rodiče s dětmi
- pro starší generace senior jóga, setkávání u kávičky...

Odpoledne:
- 4x týdně svépomocné skupiny a volné herny zajištěné dobrovolníky
- 9x zájmový kroužek - pro děti již od 3 let: Hýbánky (zdravý pohyb), Paletka (kreativita a
tvoření), Angličtina pro předškoláky i školáky
 - pro větší děti: Mašinky (modelářství), Keramika, Kreativ (kreativní dílny pro školáky), Malování,
(výtvarná tvorba) a Vaření
- 4x týdně cvičení pro dospělé, vč. cvičení těhotných
- 3x týdně individuální logopedie (dlouhodobá péče o cca 70 dětí)

Denní krátkodobé hlídání dětí – 135 hodin / rok 
Víkendový pronájem herny a tělocvičny na dětské narozeninové oslavy – 21x
Účast na velkých veřejných akcích – 5x (Medové dny, Slavnosti cibule, Vinobraní...)
Pobytové a příměstské tábory – 3 pobytové, 11 příměstských táborů, 1x pobyt rodin u moře;
V rámci projektu MŠMT bylo mimořádně realizováno dalších 7 vzdělávacích kempů pro školní 
děti s cílem snižování následků omezení výuky v době pandemie. Celkem pro cca 600 dětí.
Kurzy SR-SD(R) - 1x, Kurz STOB - 1x (z větší části online)
Kreativní dílny  - 2x (Vánoční keramická dílna - 22 osob, tvoření adventních věnců - 12 osob)

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

MATEŘSKÉ - MEZIGENERAČNÍ CENTRUM
1. CO DĚLÁME

V době covidové jsme museli část aktivit nahradit novými formami
společenského kontaktu: 
Výzvy na sociálních sítích - motivační - 19x (aktivní procházky s úkoly po
Kadani, kamínkové a tématické stezky, sváteční tradice ...)
Sdílení prostřednictvím sociálních sítí
- inspirativní náměty na tvoření    
- odborné články k péči o děti
- aktuální  pandemické info. 

2. PRO KOHO TO DĚLÁME
pro rodiče či prarodiče s dětmi, děti, mládež, dospělé, celé rodiny z široké
veřejnosti
pro maminky na mateřské / rodičovské dovolené, které hledají nové sociální
kontakty, včetně minorit a cizinců
pro starší občany v důchodu, kteří chtějí aktivně trávit volný čas, včetně
handicapovaných

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
online prostředí, sociální sítě

Poděkování
Chodili jsme do Radky s našimi
dětmi odmalička. 
Vždy k nám byli všechny tety
vstřícné,  hodné a ochotné. 
Ještě stále někdy zavítáme 
a máme to tu rádi. Děkujeme, 
k našemu městu RADKA patří! 
Davídek a Lilianka  



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   
poskytujeme poradenství individuální i ve skupině, včetně seznamování

předcházíme sociální izolaci a pomáháme udržovat aktivní životní styl do vysokého věku
umožňujeme neformální vzdělávání a volnočasové vyžití

       s novými trendy v oblasti výchovy a vzdělávání, životního stylu 

5. VÝSLEDKY
Celkový počet podpořených osob – 384
128x za rok - prorodinná aktivita, včetně individuálního poradenství, besed, co-workingu

máme přes 1 360 sledovatelů naší FB stránky a 760 osob ve společné FB skupině a dále nás
sleduje 250 osob na Instagramu

      (nižší hodnota proti loňskému roku vznikla uzavřením provozu po dobu 5 měsíců) 

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 utužování sociálních kontaktů svých dětí v kolektivu před nástupem do MŠ. 
Děti si posilují imunitu, učí se komunikaci mezi vrstevníky a objevují nové podněty. 
Starší ročníky zde nachází aktivizační atmosféru a dochází k propojování generací.
Zázemí Mateřského centra je velmi vítané rodiči s více dětmi s malým věkovým rozestupem.  
Zkušený personál pomáhá skupinové komunikaci, sdílení a navazování přátelských vztahů.

4. PROČ TO DĚLÁME

německá dobrovolnice Eileen (3-8 měsíc) a španělská dobrovolnice Paula (9-12 měsíc) působící v MCR  
personální obměna a nové aktivity s prvky Montessori a Znakování
nové odpolední kroužky - Kreativ a Malování pro děti od 6 let 
zahájení pravidelných aktivit pro seniory
založení veřejné sbírky na podporu dovybavení heren mateřského centra v Kadani a rodinného centra
v Klášterci nad Ohří
2 zahraniční mobility v rámci partnerského projektu Sítě pro rodinu - Slovinsko a Slovensko

7. PLÁNY
udržení pracovních schopností organizace v dalším kritickém celosvětovém období 
flexibilní reagování na akutní potřeby jakékoliv klientely (včetně migrantů)
rozvoj spolupráce s příhraničními německými partnery 
zapojení zahraničních dobrovolníků do letních táborů
rozvoj mezigeneračních aktivit, stáž

8. PODPOROVATELÉ

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI

MPSV, klienti, Ústecký kraj, Síť pro rodinu



PLAVECKÉ CENTRUM
1. CO DĚLÁME

3. KDE TO DĚLÁME

2. PRO KOHO TO DĚLÁME

7. PLÁNY

4. PROČ TO DĚLÁME

5. VÝSLEDKY

Konkrétní přínosy aktivit:

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI

8. PODPOROVATELÉ

Celkový počet podpořených osob je 18
kojenců, 135 rodičů s dětmi, 42 mladších
dětí a 2 školáci se zdravotním handicapem
Celkový počet dětí z MŠ - 66 
Celkový počet dospělých a seniorů - 15
Počet dětí na plaveckých táborech - 86

Plavecké kurzy dle věku:
Kojenci - individuálně, ve speciální vaně - 20x, (5 lekcí), s poradnou psychomotorického vývoje 
Rodiče s dětmi - od 0,5 roku do 3 let - 40 kurzů (10 lekcí) pro skupinu cca 5-6 dvojic 
Děti - od 3 do 6 let - 16 kurzů (11 lekcí) - pro skupinu cca 5-6 dětí
Aquaerobik (včetně seniorů) / aquatěhobik (pro těhotné) - 4x/1x týdně
Příměstský plavecký tábor - 5x za rok 

rodiče s dětmi od 3 měsíců do 6 let
dospělí, senioři

provozovna 1 - Kpt. Jaroše 630, Kadaň 
(bazén, vana - suterén)

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 i seniorům cvičit bez zatížení pohybového
aparátu a podporovat kardiovaskulární systém

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. 

rozšíření týmu – nová kvalifikovaná kolegyně 
oprava obložení bazénu, malování prostor, výměna dveří
uzavření bazénu dle vládního nařízení (COVID - 19) v
měsících leden - květen 2021

s personální posilou rozšířit nabídku kurzů pro rodiny
zvýšit kapacitu vaničkování
vybudovat saunu pro relaxaci a podporu zdraví 

Klienti, Ústecký kraj  

Poděkování
Plavání bylo nedílnou součástí
našeho života, dceři bazén velmi
chybí a pořád se ptá, kdy už
půjdeme plavat. Stýská se jí po její
skupině, s kterou plavala již od
kojeneckého věku.
Maminka JM, dcera Anežka 



1. CO DĚLÁME  
Přednášky - na pestrá aktuální témata
Jazykové kurzy - anglický, německý, španělský, čeština pro cizince - dle úrovně znalostí
Počítačové kurzy - základy i pokročilejší práce na PC, komunikace a sociální sítě pro seniory
Ostatní kurzy - Snižování nadváhy STOB a Silné rodiče - silné děti ® - (uvedeno pod MCR)
Neformální vzdělávání - semináře, besedy, interaktivní hry, workshopy i miniprojekty - pro školy i veřejnost

2. PRO KOHO TO DĚLÁME
dospělí, mládež
žáci a studenti
zaměstnanci firem
cizinci

4. PROČ TO DĚLÁME
zlepšujeme uplatnění v zaměstnání
rozvíjíme seberealizaci mladých a dospělých,
integraci seniorů
pomáháme integraci cizinců žijících v Kadani
podporujeme formální školní vzdělávání
obohacením o mimořádné aktivity. nové metody…

5. VÝSLEDKY
Proběhlo těchto 6 dlouhodobých kurzů: 
20 lekcí pro 8 osob - angličtina (pro začátečníky i pokročilé)
15 lekcí pro 12 osob - němčina
15 lekcí pro 11 osob – španělština
1x Intenzivní 3 měsíční kurz českého jazyka pro cizince pro
15 osob,  ve spolupráci s Poradnou pro integraci Ústí nad
Labem
6x přednášek na historická témata pro 76 osob, v druhém
pololetí
12 seminářů, 3 interaktivní vzdělávací hry a 39 workshopů
pro 662 žáků a studentů ve školách v celém Ústeckém kraji, v
rámci projektu Aktivně k občanství v Ústeckém kraji, 
 podpořeného v Open Society Funds v rámci programu Active
Citizens Fund.

3. KDE TO DĚLÁME
provozovna Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň 
učebna s 12 počítači, další 2 klubovny
online
školy v celém ústeckém kraji

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI
Pokračovalo online jazykové vzdělávání v období leden - květen
(xx lekcí pro 293 osob), kdy bylo prezenční vzdělávání zakázáno.
V druhém školním pololetí se do cizojazyčných konverzací
zapojily zahraniční dobrovolníci. 
Od června jsme realizovali s podporou Śteckého kraje projekt
Zdravá prevence, který zahrnoval kromě úvodní veřejné akce
Green fest a kurzů SR-SD a STOB dále cyklus přednášek o výživě,
tělesné aktivitě, duševní rovnováze a také pohybové a stravovací
workshopy, pro celkem více než 300 osob. 

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

nabízet pestré témata seminářů a přednášek
       v regionu

8. PODPOROVATELÉ 
klienti, místní firemní zákazníci, Ústecký kraj, nadace OSF

Velmi se mi líbí možnost konverzace s rodilými mluvčími 
díky vašim zahraničním dobrovolníkům        J.S.

Poděkování



DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
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) a vedoucí DCR je členkou
Výboru NAD
jsme Dobropointem Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj
jsme partnerem Krajského koordinačního centra dobrovolnické pomoci v
Ústeckém kraji 

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY akreditované 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 jsou Dobrovolníci v nemocnicích a dobrovolnický program TENNS.

DALŠÍ SLUŽBY – aktivity na téma dobrovolnictví a občanská angažovanost (10/2020 zahájení realizace
projektu “Aktivně k občanství v Ústeckém kraji, více pod VCR), 
projektová činnost, koordinace dobrovolníků a dobrovolnické pomoci v akutních krizích  

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

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 a MŠ Hvězdička 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

“Na naší škole proběhla
netradiční hodina
francouzštiny. 
Během ní jsme měli
možnost setkat se s
rodilými mluvčími, kteří se
zrovna zúčastnili
dobrovolnického projektu
v Dobrovolnickém centru
RADKA v Kadani. …
Děkujeme za tuto úžasnou
příležitost a určitě se
těšíme na další zajímavá
setkání s neobyčejnými
lidmi.” student 4.B, 
Gymnázium Chomutov

Poděkování



4. PROČ TO DĚLÁME
přímo pomáháme potřebným osobám v různých životních 

zvyšujeme občanskou aktivitu a společenskou informovanost 

pořádáme přednášky, materiální sbírky, veřejné akce
přinášíme mezinárodní pohled díky zahraničním partnerům

       etapách a situacích (zdravotně handicapovaní, senioři, 
       děti a mládež, ohrožené osoby)

       o přínosu lidského kontaktu a přátelství zdarma

5. VÝSLEDKY
81 aktivních dobrovolníků, kteří věnovali 2035,15 hodin 
finanční vyčíslení = 256.428,90 Kč (126 Kč/hod) ve prospěch daných přijímajících organizací
dobrovolnické aktivity se podařilo zviditelnit a finančně podpořit díky účasti Dobroklubu RADKA a jeho pro-
dejnímu stánku na pěti regionálních kulturních akcích

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI
prostřednictvím sociálních sítích jsme realizovali nové projekty - děti z mateřských škol kreslily obrázky, které
jsme předávali v domovech pro seniory nebo v Nemocnici Kadaň na oddělení LDN
dalšími jednorázovými akcemi byla Ježíškova vnoučata pro DpS Podbořany, prosincové pečení 

       pro zdravotníky Nemocnice Kadaň s.r.o. a vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Klementa Slavického v Kadani    
       pro pacienty LDN

7. PLÁNY 
účast na mezinárodní vzdělávací mobilitě v
Platforma dobrovolnických center a organizací (SR) 
realizace nového dobrovolnického programu
“Přečti” a spolupráce s organizací Mezi námi o.p.s.
podpora dobrovolnických aktivit mládeže, posílení
financování

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)
Ústecký kraj - podpora rozvoje dobrovolnictví v kraji
Nadační fond Tesco - Dobroklub RADKA
Nadace ČEZ – Zaměstnanecké granty; Město Kadaň

INTERNATIONAL COOPERATION
1. CO DĚLÁME  

mezinárodní projekty v programech Erasmus+, Evropský sbor solidarity a dalších
zahraniční partnerství pro sdílení dobré praxe, vzájemnou inspiraci a výměnu zkušeností
dobrovolnictví - dlouhodobé či krátkodobé působení činnost zahraničních dobrovolníků 
v rámci našich aktivit, vysílání českých dobrovolníků do zahraničí  
zahraniční školení pro zaměstnance či externí pracovníky s mládeží 

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

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

4. PROČ TO DĚLÁME
sbližujeme země a kultury prostřednictvím neformálního vzdělávání
přispíváme k osobnostnímu rozvoji, seberealizaci 

poskytujeme zkušenosti a inspiraci z mezinárodního prostředí
rozšiřujeme pozitivní multikulturní vliv mezi další organizace v re-
gionu i místní komunitu
zlepšujeme síť kontaktů a budujeme strategická partnerství

       a zvýšení kompetencí účastníků



7. PLÁNY 
realizace prvního projektu pro dobrovolnické týmy
podpora inkluzivního dobrovolnictví a rovných příležitostí pro všechny
rozšíření týmu centra

8. PODPOROVATELÉ Evropský sbor solidarity, Erasmus+,
Dům zahraniční spolupráce, INEX SDA

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI
úspěšný proces re-akreditace pro Evropský
sbor solidarity v novém projektovém období
spolupráce s francouzskou iniciativou
Collectif pour un Service Civique Européen a
zapojení do projektu usilujícího o propojení
národního a mezinárodního dobrovolnictví

5. VÝSLEDKY
podpoření 4. projektu ESC pro zahraniční dobrovolníky na období 2021–23
realizace 7. ročníku workcampu při letních táborech s českými a italskými účastnicemi 
hostování německé dobrovolnice Eileen v rámci česko-německé přeshraniční spolupráce
dokončení hostování tureckého dobrovolníka Buraka v programu Evropský sbor solidarity (ESC)
hostování španělské dobrovolnice Pauly v programu ESC 
1 mezinárodní školení

„I felt very
comfortable. 
I must confess
that I have
learned more
than I had
imagined, 
I have even
“bathed” in
frozen water
and I loved it!” 

Paula (ESC
dobrovolnice,
Španělsko)

„It was a lovely time and just an awesome experience! Always again and see you soon in Czechia
and RADKA." Eileen (FSJ volunteer, Germany)

Poděkování



nabízíme aktivity neformálního vzdělávání a osobnostního rozvoje
v souladu s evropskými cíli pro mládež vytváříme komunitní prostor otevřený všem
jsme místním centrem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) pro rozvoj mladých od 13 do 24 let
realizujeme výměny mládeže v programu Erasmus+
zvyšujeme občanskou angažovanost a veřejnou participaci mládeže

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

1. CO DĚLÁME  

2. PRO KOHO TO DĚLÁME
mládež od 13 do 30 let, dle podmínek jednotlivých programů,
včetně osob s omezenými příležitostmi (kulturní, sociální,
ekonomické znevýhodnění)
pracovníci s mládeží

4. PROČ TO DĚLÁME

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

YOUTH CENTER

„Workshop byl velmi dobrý
a je dobře propracovaný.
Paní lektorky to prezentují
výborně. 
Tímto workshopem určitě
mění hodně věcí k lepšímu.” 

žák 9. třídy ZŠ o workshopu
Bez násilí

Poděkování



7. PLÁNY 
pravidelné pořádání výměn mládeže 

podání projektu strategického partnerství 

navázání spolupráce s krajem v oblasti
koncepční práce s mládeží
podpora solidárních projektů mládeže
realizace mediální osvěty 

       a mobilit pracovníků s mládeží

       pro rozvoj práce s mládeží  a zvyšování   
       občanské angažovanosti

8. PODPOROVATELÉ 
Erasmus+
Evropský Sbor Solidarity
Dům zahraniční spolupráce
Eurodesk

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI
regionální partnerství Eurodesk
první účast v kampani Time to Move
podání žádosti o akreditaci (značku kvality) programu Erasmus+

5. VÝSLEDKY
realizace projektu Otevři oči, otevřou se ti obzory
účast ve 2 výměnách mládeže – Rock School Francie, Fresh! Slovensko
5 účastnic programu DofE 
pravidelné schůzky mládeže 1 x měsíčně
účast v grantové soutěži Civic Europe – Idea Challenge s projektem 

       o informovanosti mládeže v mezinárodních možnostech

“Děkujeme za tuto úžasnou
příležitost a určitě se těšíme
na další zajímavá setkání 
s neobyčejnými lidmi.” 

Dan, beseda o dobrovolnictví

Poděkování



1. CO DĚLÁME  

Pro rodiče (převážně maminky na mateřské /
rodičovské dovolené), které hledají nové
sociální kontakty a aktivity pro rozvoj svých dětí
i sebe sama.

4. PROČ TO DĚLÁME

3. KDE TO DĚLÁME

2. PRO KOHO TO DĚLÁME

3x v týdnu pro rodiče s dětmi: masáže
kojenců, cvičení a kreativní dílna pro
batolata, Babyenglish, předškolní příprava 

1x týdnw odpoledne besedy na aktuální
témata týkající se zdraví dětí, výchovných
trendů apod., workshopy, volná herna 

       s prvky Montessori

       pro adaptací dětí pro vstup do DS nebo MŠ 

Dlouhá 540, Klášterec nad Ohří v odpolední
době v prostorách dětské skupiny.

rozvíjíme rodičovské dovednosti 

zprostředkováváme rodinám s malými dětmi
sociální kontakt
poskytujeme převážně skupinové poradenství,
včetně seznamování s novými trendy v oblasti
výchovy a vzdělávání, životního stylu

       v péči o dítě

5. VÝSLEDKY
Počet aktivit - 112
Podpořených rodin s dětmi – 43
Návštěvnost přes 500 osob 

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI
Uzavřený provoz od ledna do dubna
2021
Nová posila týmu - nové aktivity s prvky
Montesorri
Dovybavení hřiště

7. PLÁNY
Postupné rozšiřování nabídky
aktivit dle zájmu a potřeb obyvatel.

8. PODPOROVATELÉ 
MPSV, klienti
Ústecký kraj,
Síť pro rodinu

Poděkování
“To je skvělé, že máme i v Klášterci
prográmky co pro nejmenší děti,
díky. maminka I.F.

RODINNÉ CENTRUM



Jsme registrovaný poskytovatel služby dětská
skupina (DS; zajištění denní péče o dítě)

2. PRO KOHO TO DĚLÁME

1. CO 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 bylo podpořeno 47 rodin, dosáhly jsme
dosud nejvyšší kapacitu počtu zapsaných dětí v
roce - 28.

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI
další nová pečující osoba a 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 

7. PLÁNY
absolvování Auditu značky kvality dětské
skupiny
přechod na státní financování od července
rozšíření aktivit RC i v terénu – stezky apod. 

8. PODPOROVATELÉ 
ESF ČR, klienti  

Poděkování
Super učitelky, hezky se o naše dětičky staráte, velké
díky. Rodiče L.Š.



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:
denní kapacita 14 dětí Jesle, 34 dětí MŠ, 16 žáků ZŠ.

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI
V roce 2021 proběhla nákladnější investice do vybavení IT
v rámci celého zařízení. Na ZŠ se pořídila interaktivní tabu-
le a v pedagogickém sboru celého zařízení byla provedena
modernizace IT technologie, která se během distanční
výuky osvědčila.
Dále jsme rozšířili prostory dětské skupiny (jesle) o další
jednu místnost. Jesličkové děti tak mají k dispozici pohy-
bovou místnost, hernu, jídelnu s ateliérem, ložnici a sociál-
ní zařízení včetně šatny.
Knihovna byla přestěhována do stávající sborovny
pedagogického sboru.
Na školní zahradě vznikl v rámci projektového dne Sázíme
budoucnost ovocný sad a nové pískoviště.

7. PLÁNY
Během 3/2022 bude Dětská skupina přecházet na nové
financování z MPSV na základě nové vyhlášky. S tím
souvisí nové standardy kvality DS, vzdělávání
zaměstnanců atd.
V rámci základního vzdělávání se plánuje vytvoření
skupiny žáků a rodičů, kteří zvolili cestu individuálního
vzdělávání, tzv.domškoláctví. Tato skupina by byla v užší
spolupráci se ZŠ, která by nabízela pedagogickou
podporu, setkávání skupiny a příležitostné akce na
zapojení dětí a jejich rodin z domácího vzdělávání do
prezenčního dění.
Organizace příměstských prázdninových táborů pro děti
ve věku 6 – 12 let.

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

Institut inovativního vzdělávání a Mapotic. 

Uvádíme do provozu Mapu inspirativních škol. 
Vybrali jsme úzkou skupinu ověřených škol, které
známe nebo jsme je navštívili a Vaše škola patří 
mezi ně.

Poděkování



NÁKLADY CELKEM

Spotřeba energie       

Cestovné             
Spotřeba materiálu    
Zboží na prodej      
Zákonné pojištění    

Ostatní platby     

PHM             

Mzdové náklady       

Spotřeba DHIM    
Služby

Opravy a údržba

215 213 Kč

9 764 Kč

5 393 866 Kč

22 137 Kč
451 180 Kč

6 199 Kč
1 696 919 Kč

101 151 Kč

119 858 Kč
1 420 288 Kč

167 834 Kč

2,2 %

1,7 %

14,8 %
1,2 %

0,1 %

 56,2 %

0,2 %
4,7 %
0,1 %

17,7%

1,1 %
9 604 409 Kč 100 %

VÝNOSY

VÝNOSY CELKEM

Tržby       

Podpoř. prac. místa 
         Dotace nadace  
Dotace OSF    
Dotace MPO 

Rezervní fond  

Dotace obce

Dotace EU   

Dotace státní    
Dotace kraj

Dotace Erasmus+

1 512 388 Kč

8 000 Kč

2 452 761 Kč

 1 727 224 Kč
296 161 Kč
393 746 Kč

1 377 770 Kč

257 327 Kč

1 340 576 Kč
223 508 Kč

 527 602 Kč

15,4 %

5,3 %

2,3 %
13,6 %

0,1 %

24,9 %

17,5 %
3,0 %
4,0 %

14,0 %

2,6 %
9 861 736 Kč 102,6 %

Hospodaření v roce 2021 bylo opět ovlivněno covidovou situací v celé společnosti. Vládním opatřením byly po určitou dobu uzavřeny všechny naše
provozovny a služby. Avšak i v roce 2021 se nám s pomocí státních programů (Antivirus a Covid) podařilo hospodařit s mírným kladným výsledkem.

Tato drobná rezerva bude použita v souladu se zákonem na uržení provozu a realizace našich aktivit a jejich případný rozvoj. Nadále se snažíme
snižovat finanční riziko a udržovat diverzifikaci zdrojů naší činnosti a využívat všech možností pro efektivní hospodaření našeho spolku.

PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE

FINANCOVÁNÍ

Moc děkujeme všem návštěvníkům a individuálním i firemnm dárcům, kteří nás podporovali v dalším těžkém roce existence (uzavřený provoz 5 měsíců).
Mimo výše vypsaných donátorů děkujeme za pomoc i mediálním partnerům: Kadaňské noviny, Chomutovská deník a portál Kudy z nudy a kalendář KZK.
Děkujeme za spolupráci na provozu jeslí Městu Klášterec.

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.

NÁKLADY



LOGA PODPOROVATELŮ


