
 

 

 

Tisková zpráva: Program 3G-tři generace ve středisku Kadaň  

Program 3G-tři generace je tzv. mentoringovým dobrovolnickým programem, jehož smyslem je 

vytvoření bezpečného přátelského vztahu dítěte a rodiny s dobrovolníkem 50+. Mentoringový vztah je 

přirozená cesta výchovy a podpory dítěte, kdy je dospělý dobrovolník dítěti kamarádem a průvodcem, 

nikoli formální autoritou.  

RADKA z.s. v Kadani je od r. 2016 tzv. střediskem, které spolu s dalšími středisky na území ČR nabízí 

program 3G-tři generace pod záštitou HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. Kromě Kadaně se do 

tohoto programu můžete zapojit v Praze, Ústí nad Labem, Karlových Varech, Olomouci, Opavě, Jičíně, 

Kroměříži a ve Františkově nad Ploučnicí.  

Za uplynulou dobu se v kadaňském středisku událo mnoho zajímavého. V červnu 2016 jsme uzavřeli 

spolupráci s naší první dvojicí, která ve spolupráci pokračuje i v současné době. V listopadu 2016 se nám 

podařilo získat finanční podporu od Nadace Agrofert, díky které jsme uspořádali velkou informační a 

náborovou kampaň. Zároveň se v Kroměříži uskutečnila mezinárodní konference „Dobrovolníci a 

mezigenerační vztahy“, kde byl představen program 3G-tři generace a společně jsme pokřtili brožuru 

s příběhy některých našich dobrovolníků. V březnu 2017 se uskutečnilo setkání programových středisek, 

kde jsme shrnuli dosavadní spolupráci a stanovili si plány pro r. 2017. V Kadani to byly další 2 dvojice, 

které se nám díky programu podařilo spojit a nyní se setkávají i bez programových „povinností“. Kromě 

samotného párování dvojic má program i další cíle. O dobrovolníky pečujeme v rámci pravidelných 

supervizí, nabízíme jim tematicky zajímavá školení a ve spolupráci s dalšími dobrovolnickými 

organizacemi v regionech sdílíme své postřehy a zkušenosti. Zároveň se snažíme sbližovat generace i 

v rámci „vlastních“ rodin, např. aktivity ve spolupráci s žáky základních škol nebo rodinné akce v rámci 

činnosti mateřského centra.  

Po úspěšném startu tak můžeme vyhlížet do roku 2018, kdy chceme spojit další 2 dvojice a i nadále 

pečovat nejen o dobrovolníky a jejich rodiny, ale i o generační vztahy v našem městě.  

Více informací o programu 3G-tři generace a dalších dobrovolnických aktivitách najdete na 

www.radka.kadan.cz sekce dobrovolnické centrum, www.hest.cz nebo www.dobrovolnik.cz.  

Za finanční podporu programu 3G-tři generace děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a 

Nadaci Agrofert. Aktivity Dobrovolnického centra RADKA jsou dále finančně podporovány programem 

Erasmus+, Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Městem Kadaň a Městem 

Klášterec nad Ohří.   
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