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V prvním pololetí skončily 3 významné evropské projekty a tedy
finanční zdroje a bohužel se nepodařilo plynule navázat dalšími.
Organizace „přežívala“ 5 měsíců v letním a podzimním období
opravdu pouze z příjmů od našich klientů (probíhaly letní tábory
a zahajoval se nový školní rok s novými členy sdružení a účastníky
zájmových aktivit) a za dobrovolnické práce personálu. Části
týmu nemohla být poskytnuta nová pracovní smlouva, nicméně
téměř všichni jsme „pracovali“ zadarmo dále, alespoň na zajištění
základního chodu našich vlastních služeb, protože naší práci
nepovažujeme za pouze za „zaměstnání“, ale za poslání.
Na podzim jsme z posledních sil získali významné sponzorské dary,
které nám umožnily dobudovat naše dlouhodobě vysněné, ale
i „vydřené“ plavecké centrum. V listopadu jsme tedy slavnostně
otevřeli bazén se zázemím, včetně kavárničky a herny. Věříme, že
naše plavecké centrum přispěje v budoucnu ke zvýšení samofinancování celé NNO.
Již 2 roky existuje naše školka a jesle RADUŠKA, která získala za
tuto krátkou dobu vynikající pověst. Díky zpracované registraci
jako školská právnická osoba bude po ukončení dotovaného projektu v roce 2013 fungovat i nadále, včetně samofinancování.
Sociální podnikání, do kterého jsme se s nadšením pustili v roce
2010, bohužel nedosáhlo plánovaných finančních výsledků, a proto jsme se začátkem roku 2013 rozhodli tuto činnost ukončit.
Děkuji tímto všem pracovnicím a dobrovolníkům za jejich odvedenou práci a výsledky, které nás opět pozitivně posunuly dále.
Všem naším příznivcům děkuji za podporu.
Mgr. Hana Vodrážková
Předsedkyně a ředitelka
sdružení RADKA o. s.,
víceprezidentka Sítě MC v ČR
V Kadani 7. 4. 2013
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2. SOUHRN O RADKA O. S.
Poslání: zaváděním chybějících služeb v místním regionu posouvat hranice kvality života dětí a dospělých.
Cíl: chceme být profesionální neziskovou organizací poskytující
péči v oblasti volného času, vzdělávání, sociálních služeb
a dobrovolnictví.
Motto: „jsme tu pro všechny, kteří mají zájem“.

REVIZNÍ RADA

Pracovní tým v roce 2012:

Externisti:

Mgr. Hana Vodrážková – předsedkyně, ředitelka, finanční
a personální manažerka, fundraiserka

Lada Grozdanová – poradkyně STOB, členka RK, lektorka
keramiky

Jarmila Bůchová – jednatelka, provozní zástupce, vedoucí
plaveckého centra, lektorka keramiky

Barbora Jirásková – odborná ekonomická konzultantka

Dana Vindušková – vedoucí ekonomického oddělení

Struktura aktivit:

Radka Šafářová / Inga Neimontiené (do/od 5/2012)
– vedoucí mateřského centra
Bc. Olga Šoltésová – vedoucí sociálního centra, personální
zástupce, jobporadce
Adéla Kašková – vedoucí dobrovolnického centra, jobporadce,
lektorka PC kurzů
Ing. Ivana Míchalová – vedoucí vzdělávacího centra, asistent
grafiky, lektorka PC kurzů

PLAVECKÉ
CENTRUM
RADKA

SOCIÁLNÍ
CENTRUM
RADKA

DOBROVOLNICKÉ
CENTRUM
RADKA

Jana Pajmová – instruktorka plavání, asistent MCR, členka
revizní komise sdružení (RK)
Jana Špičková – instruktorka plavání
Alexandra Halászová / Lucie Bakalářová – hlídání dětí,
asistentky MCR
Bc. Jana Corradini – asistentka MCR, propagační asistentka,
správce webových stránek

Mgr. Jana Lhotská – supervizorka
Bc. Šárka Hagarová – vedoucí skupiny INkluze
Kateřina Fritscheová – asistentka MCR
Iveta Zýková – provozní pracovnice
Ing. Rudolf Hamák – správa IT
Mgr. Tereza Beníšková – psycholožka
Mgr. František Kovalčík, Miroslav Mužík – lektoři jazyků
Mgr. Jana Tussetschlägerová – koordinátorka Klubu pro mladé
PhDr. Vlasta Šedá – odborná pedagogická konzultantka PZP
RADOST
Bc. Diana Roubová – ředitelka mateřské školy a jeslí RADUŠKA
Nikola Áčová, Lucie Bakalářová, Jiřina Buňatová, Jana
Daňková, Radka Domastová, Lucie Mašková, Ingrid Neimontiené, Miluše Svítilová – vychovatelky RADUŠKY

Bc. Veronika Šultysová, Dis., Kamila Pekárová, Dis. – sociální
pracovnice
Michaela Lakatošová, DiS., Renata Pašková, DiS. – sociální
pracovnice
Petra Neubauerová – koordinátorka služby PZP Radost (do
7/2012), prac. v soc. službách
Petra Kořánová – asistentka komunitního plánování (do
5/2012), koordinátorka PZP Radost (od 8/2012), prac. v soc.
službách
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Marie Hrazdírová – provozní asistentka

4

Vzdělávání zaměstnanců
V letošním roce vzhledem k finanční tísni sdružení nebylo na školení
pracovníků dostatek prostředků, přesto se z celkového počtu
22 zaměstnanců 5 pracovnic SCR a 3 vychovatelky a ředitelka
z mateřské školy zúčastnilo celkem 19 a 5 seminářů či kurzů pro
zvýšení své kvalifikace. Celkově šlo o 152 a 38 vzdělávacích hodin
v pestrých oblastech svého pracovního zařazení. Jedna pracovnice dále absolvovala kvalifikační 150 hodinový kurz pro pracovníky v sociálních službách. Dalších 5 pracovnic studuje na vysokých
školách.

Klienti sdružení:
Graf skladby klientů rozděluje téměř 800 uživatelů všech služeb
sdružení v roce 2012 podle věku a zapojení v jednotlivých centrech.

Dále spolupracujeme s Městem Kadaň a dalšími partnery na
příležitostných akcích: Narozeniny Maxipsa Fíka, Hudební festival
Vysmáté léto, Den bez aut a Adventní trhy. S místními neziskovými
organizacemi se na podzim společně prezentujeme ve Dnech neziskovek s vyvrcholením - Benefičním plesem.
Od vybudování spravujeme 2 dětská venkovní hřiště – (s ekologickou tématikou) Zahrádka u provozovny a Hřiště pro nejmenší
na sídlišti C. Třetí jsme převedli do správy naší mateřské škole,
vedle které se nachází.

Vzhledem k renovaci turistické osady Kotvina, kam pravidelně
jezdíme na pobytový tábor, jsme nově zavítali do táborového
střediska Třešňovka v Lubenci. Pro výborné ohlasy dětských
účastníků (60) a příjemný týden, který i pro většinu účastnících se
pracovníků (či dobrovolníků) sdružení fungoval jako teambulding
jsme se rozhodli v dalším roce uskutečnit tábory oba.

Dále se akcí pro veřejnost zúčastnilo okolo 1.000 dalších osob.
Celková návštěvnost dosáhla rekordního počtu 17.500 kontaktů –
viz grafy v jednotlivých centrech.		
Ostatní aktivity:
Naší nabídku doplňují i krátkodobější projekty – př. Dny s kolečky
pro radost (dotace ÚK) – dětské závody u příležitosti významných
dnů. Klub pro mladé (dotace MŠMT) – volnočasové a vzdělávací
aktivity jako prevence sociálně patologických jevů u mládeže. S pomocí jde všechno líp (dotace Nadace Albert) – doučování sociálně
ohrožených dětí. Spolu a aktivně (dotace ÚK) – volnočasová integrace dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí.

Účastníme se také pravidelně kampaní Sítě MC, jejímž jsme dlouholetým členem - př. Křídla a kořeny rodiny, Táta frčí, Společnost
přátelská rodině, Zdravý úsměv v MC … O letních prázdninách
každoročně pořádáme tematické příměstské tábory pro děti od
3 do 15 let (letos 7 turnusů, s návštěvností téměř 150 dětí) a realizujeme rodinné pobyty – v tomto roce u moře v Itálii se cvičením
rodičů včetně hlídání dětí a tradičně na podzim v Jizerských horách
s plaveckým kurzem, aquaaerobicem a tvořením pro všechny.

Teambuilding a supervize
Pravidelné pobytové setkání pracovníků se supervizí a odbornými aktivitami pro stmelení kolektivu se konalo až v prosinci,
po zahájení nových projektů a stabilizaci finanční situace organizace. Na dvoudenní akci v blízkém hotelu v krásném koutě
hasištejnských lesů jsme kromě pracovního programu zrealizovali
i členské shromáždění.
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3. MATEŘSKÉ CENTRUM RADKA (MCR)
Držitel certifikátu „Společnost přátelská rodině” za vstřícný postoj k rodinám s dětmi.
Člen Sítě MC v ČR s prezidentkou Mgr. Rut Kolínskou a víceprezidentkou Mgr. Hanou Vodrážkovou, předsedkyní sdružení.
Dlouhodobě spolupracujeme na akcích a kampaních. Nabízí hry,
zábavu i poučení či poradenství při setkáních rodičů s dětmi
v herně.

besedy, oslavy.

2. PROGRAM POMNĚNKA
Hlídání dětí ve věku od 1 roku s pestrým programem. Cílem je
pomoci rodinám při zajištění péče při neodkladných pracovních
a jiných povinnostech rodičů či při jejich vzdělávání. Je to alternativa pro krátkodobou a nepravidelnou péči o děti jeselského
věku. Pravidelnou péči poskytují naše Jesle a MŠ RADUŠKA, která
ale svou kapacitou 30 dětí není pro region dostačující.

4. PROGRAM VĚNEČEK
Odpolední zájmové kroužky pro smysluplné trávení volné času
dětí: Baby – angličtina hrou, Kytara, Zumba, Fotokroužek, Mašinky.

Dále poskytuje zájmové i vzdělávací kroužky pro děti i dospělé,
hlídání dětí, rodinné akce atd. Aktivity jsou uspořádány do samostatných programů.

3. PROGRAM PRVOSENKA
Fyzioterapeutické aktivity - masáže a polohování kojenců,
cvičení (relaxace a protahování) pro nastávající maminky, zdravotní plavání pro školní děti.

1. PROGRAM MATEŘÍDOUŠKA
Prorodinné dopolední aktivity určené pro kojence a batolata
v doprovodu maminek (tatínků i prarodičů apod.) především na
rodičovské dovolené. Cílem programu je všestranný rozvoj
dítěte (hudba a zpěv, divadélko a čtení, pohyb a cvičení,
tvoření…) a seberealizace či neformální vzdělávání rodičů.
Program zpestřujeme i mimořádnými akcemi př. prezentace firem,
7
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5. PROGRAM SLUNEČNICE
Zájmové kurzy pro dospělé ev. celé rodiny: bodyforming, orient
tance, anglická a německá konverzace, kurz zdravé životosprávy.

7. PROGRAM LÍPA
Mimořádné odpolední, víkendové, menší i velké, tradiční i netradiční
akce pro celé rodiny. V roce 2012 jich proběhlo přes 90.

6. PROGRAM SEDMIKRÁSKA
Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi - keramika, bruslení,
volná herna, hřiště.

Hledá se Yetti (55), Tonda obal – ekovýchova v MŠ, Přednáška
o první pomoci dětem a mnoho dalších prezentací, Exkurze
u Městské policie, hasičů nebo na Technických službách,
Otevření mostu lásky, Masopustní maškarák (321), Kurz sebeobrany, výlet do Království železnic, Zdobení břízek na náměstí,
Hledání Velikonočního zajíčka, Návštěva knihovny, ekofarmy,
Skřítek Kadaníček (25), Vítání Máje na Františkáně, Drakyáda
na Falkoně, Halloweenská stezka odvahy Katovo uličkou (270),
Burza dětského oblečení a potřeb, Mikulášská nadílka, Vypouštění
balonků Ježíškovi (150), adventní Výlet do Dražďan (43), vánoční
dílny a besídky (65) a další.
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Projekt mezinárodní spolupráce s názvem PŘÍLEŽITOST byl
v květnu zakončen dvoudenní konferencí, kde byly shrnuty veškeré
aktivity a výsledky. Účastnili se jí čeští i němečtí zástupci partnerů
z Chemnitzu, Aue i Crimmitschau. V posledním půlroce realizace
projektu jsme ještě uskutečnili týdenní návštěvu belgického Halle,
stáž v Chemnitz, ale i rodičovské kurzy Silní rodiče - Silné děti ®.
Výstupem projektu byla závěrečná publikace, kterou jsme rozšířili
do všech mateřských center, partnerům i ostatním NNO s podobným zaměřením.

Graf MCR zobrazuje roční návštěvnost 248 klientů v různých
programech.
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4. PLAVECKÉ CENTRUM RADKA (PCR)
Od roku 2006 provozujeme úspěšně plaveckou školu pro děti od
narození až do 8 let. Disponujeme 4 kvalifikovanými lektorkami
a od roku 2012 konečně i kvalitním vlastním Plaveckým centrem.
To jsme po 3 letech dobudovali v suterénu naší provozovny. Jde
o bazén (3x3,8x1,3m) s komplexním sociálním zázemím, sprchami,
šatnami a kavárničkou s hernou pro aklimatizaci po lekci.
Přestože klady plavání dětí již dneska není potřeba zdůvodňovat,
financování této investice (ve výši 3,5 milionu Kč) bohužel
nepodpořily až na 1 výjimku (MŠMT) žádné veřejné orgány.
Tato služba ale byla naším záměrem již od založení organizace
v roce 2003 a proto jsme postupně realizovali všechny kroky ke
zdárnému splnění.

Nadále probíhá individuální Plavání kojenců od 6 týdnů do
6 měsíců ve speciální vaně. Zde se rodiče naučí správnému
polohování děťátka ve vodě, které jim usnadňuje další péči
o něj a především podporuje jeho motorický vývoj. Součástí jsou
i masáže dětí.
Letos jsme uspořádali tradiční pobyt pro rodiny s dětmi s intenzivním plaveckým výcvikem. V jizerskohorském hotelu Peklo
jsme v počtu 27 osob příjemně strávili mikulášské období a naučili
se spoustu nových dovedností (nejen v bazénu, ale i na sněhu a
ve tvořivé dílně).
Fotodokumentace zobrazuje výstavbu bazénu v naší provozovně
i jeho využití, další pak kojeneckou vanu či školní bazén.

Od otevření denně vítáme účastníky kurzů, kteří v nejbližším
okolí nemají jinou (kvalitativně a finančně) srovnatelnou možnost
těchto aktivit.
Letos jsme tedy mohli doplnit kompletně naše aktivity i pro děti
od 6 měsíců do 3 let s rodiči (pro které zde dosud neexistoval
vhodný bazén). Plavecké kurzy pro rodiče s kojenci a batolaty probíhají obvykle 2x týdně 30 - 45 minut. Kromě zábavného
seznamování s vodou, se základy plaveckých prvků a aktivního
trávení volného času rodičů s dětmi jde především o podporování
zdravého růstu dětí.

Graf PCR zobrazuje účast 186 dětí v předplaveckých kurzech
dle věkových skupin.

Nabízíme ale i další aktivity jako Aquaaerobic (i pro těhotné)
a Zdravotní „plavání“ pro školní děti.
Přesunuli jsme sem i Plavecké kurzy pro děti od 3 let (bez
rodičů), protože teplejší voda a vlastní neustále dostupné
zázemí je výhodnější než dosavadní pronájem školního bazénu na
1. ZŠ. Kurzy jsou zaměřeny především na hravou výuku základních
plaveckých technik s využitím pestrých moderních pomůcek.
Ve školním bazénu budeme i nadále realizovat Plavecké kurzy
pro předškoláky z MŠ. Ty trvají 10 týdnů 1x týdně dopoledne
a každoročně je navštíví cca 120 dětí. Zábavnou a bezpečnou formou zde získávají správné technické základy plaveckých dovedností a budují si kladný vztah k vodnímu živlu.
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5. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM RADKA (VCR)
Na jaře jsme ukončili vzdělávací kurzy v rámci 2 evropských
projektů.
1. Podpora zájemců k lepšímu uplatnění na trhu práce
(Za lepší prací)

2. Příležitost do budoucna, mezinárodní podpora pro rodiny
s dětmi
Vzdělávací kurzy byly dokončeny v roce 2011 a celkem v nich
bylo v rámci tříletého projektu podpořeno 50 osob a 83 osob se
zúčastnilo zahraničních cest.

Nadále probíhaly konverzační kurzy pro veřejnost v jazyce
německém a anglickém.
Pravidelně 1x týdně odpoledne se scházejí účastníci se zkušeným
lektorem a zdokonalují své znalosti a dovednosti. Dle zájmu nabízíme také španělštinu a ruštinu a vše i pro začátečníky.

Současně doběhl poslední 7. turnus certifikovaného kurzu Silní
rodiče – silné děti ® v Kadani pro 12 osob. Celkově ho absolvovalo
75 osob.

Konal se poslední 4. blok základního kurzu pro 12 účastníků, který
zahrnoval - Základy obsluhy osobního počítače (80 hodin), Poradenství a motivace (27 hodin) a Bilanční a pracovní diagnostiku
(10 hodin).
V následné fázi pak dobíhaly specifické vzdělávací kurzy všech
48 účastníků dle jejich výběru (př. kurz Administrativní pracovník
(128 hodin), získání svářečského nebo řidičského průkazu, Kurz
pracovník v sociálních službách a další individuální akreditovaná
školení).
13

Na konci roku jsme zahájili nový evropský projekt Podpora podnikání žen (START), kde se opět v 1. ze 4 turnusů začalo vzdělávat
12 žen (z celkových 48) v obecném, IT a odborném bloku. Cílem
projektu je díky rekvalifikaci připravit ženy k zahájení své živnosti
nebo také k získání nového pracovního místa, s dotační podporou.
14

6. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM RADKA (DCR)
V sedmém roce působení jsme překročili počet 100 dobrovolníků,
kteří kdy byli zapojeni do našich programů. Lidi, kteří chtějí
nezištně pomáhat v naší organizaci při práci s dětmi a mládeží,
ale také v dalších partnerských organizacích v Kadani i Klášterci
nad Ohří – klientům v domově seniorů, zdravotně postiženým
a pacientům v nemocnici, stále hledáme, vždy vítáme a soustavně
se je snažíme podporovat formou pojištění, školení, pomůckami
a dalším zázemím pro jejich činnost.

Nově jsme v druhé polovině roku zahájili i program Dobrovolníci
pro školní přípravu, jelikož si to vyžádali jak klienti - rodiny, tak
spolupracující školy. Zásadním impulsem byla dotace z nadačního
fondu Albert. Pro příští rok připravujeme akreditaci tohoto programu.
Dobrovolníci v nemocnicích poskytují pacientům na oddělení
LDN a dětském oddělení Nemocnice Kadaň zábavné trávení času
při pravidelných výtvarných dílnách a jiných společenských setkáních. Na financování programu se podílí především sponzoři
a MZ ČR. Ostatní programy jsou akreditovány a dotovány MV ČR.

Dobrovolníci pro volný čas působí jako lektoři nebo jejich
asistenti u pravidelných i nepravidelných zájmových i vzdělávacích
aktivit pro rodiny s dětmi. V tomto roce se znovu podíleli i na pobytovém či příměstských táborech.

Houdek Jiří, Hrabálková Martina, Jiráčková Alena, Kareš Filip,
Kaška Jan, Kašková Tereza, Kočí Josef, Kořán Martin, Košťáková
Hana, Krejčová Božena, Loudová Alena, Majerová Aneta, Nemeth
Petr, Podhorná Soňa, Radová Šárka, Reháková Eva, Sláma Jaroslav, Slezáková Veronika, Smiljeková Nicole, Šesták Jan, Špaček
Karel

V rámci podpory nadačního fondu Veolia nám několik pracovníků
z firmy Severočeské vodovody a kanalizace pomohlo
s vyklízením sutě po bourání při stavební úpravě – budování
prostor pro sociálně terapeutickou dílnu Štístko pro zdravotně
postižené spoluobčany. Výsledek po dalším budování zobrazuje
fotografie.

Městská správa sociálních služeb – Domov seniorů Kadaň,
Městský ústav sociálních služeb – Domov důchodců Klášterec
nad Ohří - Bártlová Jaromíra, Bendová Darina, Dlasková Alexandra, Gahlerová Eva, Kašková Tereza, Krausová Gabriela, Mézlová Květoslava, Paleček Jan, Paleček Jan ml., Rejzková Antonie,
Štorkupová Jana
Program Pět P - Karolína Domanjová, Hana Štrosová, Kateřina
Höhnová, Soňa Metličková

Dobrovolníci pro seniory a osoby se zdravotním postižením
působí zpravidla jako společníci – zpestřují čas klientů povídáním,
předčítáním, hraním společenských her nebo společnými procházkami po okolí. Pomáhají tak překonat pocity osamění, nemoci,
trápení a ostatní překážky v lidském životě.

Dobrovolníci pro školní přípravu – Martin Kořán, Barbora
Benešová
Nemocnice Kadaň - Horáková Pavlína, Paleček Jan, Verčimáková
Petra

V roce 2012 odpracovalo 50 dobrovolníků 2361 hodin, které
můžeme finančně vyčíslit na 146.382,- Kč. Samozřejmě je ale
tato péče pro klienty nevyčíslitelná a velice si vážíme všech, kteří
ji poskytují!

Dobrovolníci RADKA o. s.
Dobrovolníci v programu Pět P jsou „velkými kamarády“
znevýhodněných dětí a teenagerů ve speciální sociální prevenci
(Péče, Prevence, Pomoc, Přátelství a Podpora). Tráví spolu týdně
tematicky zaměřený čas podporující zdravý rozvoj dítěte.
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Mateřské centrum RADKA o. s. – volný čas - Bakalářová Lucie,
Bardounová Marie, Bůcha František, Čiháčková Marie, Fiala Petr,
Grozdanov Stanislav, Grozdanová Ladislava, Hamák Stanislav,
Hamáková Stanislava, Hilgardová Renata, Hlaváčková Květoslava,
16

A dále nás v letošním květnu již potřetí v rámci firemního dne
dobrovolnictví skupiny ČEZ podpořilo 10 jejích zaměstnanců. Ti
při této osvětové formě dárcovství upravovali nové záhony pro
další činnost klientů dílny – děkujeme. Na podzim jsme pak sklidili
byliny, okrasné květiny a další přírodniny pro floristickou výrobu.

V roce 2012 se nadále rozvíjel i náš klub pro mladé Underground, kde se také zapojovali noví dobrovolníci při akcích
a aktivitách. Proběhlo zde mnoho zajímavých setkání v rámci projektu podpořeného MŠMT. Bohužel ke konci roku se opět projevily technické problémy ve sklepních prostorech (podmáčení atd.)
a začátkem roku 2013 jsme z důvodu ukončení sociálního podnikání v provozovně vybavení klubu přestěhovali a budeme se ho
snažit provozovat v jiných našich prostorách.

7. SOCIÁLNÍ CENTRUM (SCR)
Sociální centrum má dvě hlavní činnosti:
1. Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi (SAS) – registrovaná sociální služba dle zákona č.108/2006 Sb. Je určena
rodinám s dětmi do 26 let z Kadaně, Klášterce nad Ohří a okolních
obcí, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Pomáháme lidem
při řešení problémů, které nemohou vyřešit sami - např. se potýkají s nedostatkem financí, jsou nezaměstnaní a nemohou zajistit
svým dětem volnočasové aktivity či mají problémy s jejich výchovou, jsou izolovaní a hledají nové uplatnění, kontakty nebo mají
různé další problémy. Veškerou činnost provádíme individuálně či
skupinově, a to buď v naší provozovně či přímo v domácnostech
lidí, kterým chceme pomoci – záleží vždy na domluvě.

V roce 2012 eviduje SAS celkem 211 osob (70%z Kadaně,
25% z Klášterce nad Ohří a 5 % z jiného regionu), kteří pravidelně
nebo pouze jednorázově využily tuto službu (bylo provedeno
1124 kontaktů a intervencí – 630 děti a 494 dospělí), zejména poradenství a zprostředkování v terénu (př. v oblasti rodinného
života – hospodaření…) či školní příprava Všeználek.

Služba je poskytována od července 2009. Pro všechny občany
jsou aktivity zdarma.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízí několik aktivit:
a) Program Šikulka – volnočasové a pracovně výchovné činnosti
pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let s cílem naučit děti formou hry
základním praktickým dovednostem pro vstup do MŠ / ZŠ;
součástí jsou i tvořivé aktivity či tábory.
b) Program Všeználek – školní příprava (doučování) pro děti od
6 do 15 let; součástí jsou i tvořivé aktivity či tábory. Tuto aktivitu
provádíme i na 4.ZŠ V Klášterci nad Ohří.
c) Program Pět P – pravidelné individuální setkávání specializovaného dobrovolníka s dítětem ve věku od 8 do 15 let, aktivní
trávení volného času během školního roku.
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2. Pomoc zdravotně postiženým Radost (PZP) – neregistrovaná sociální služba, zahájená v květnu 2009. Poskytuje rodinám s osobami se zdravotním postižením potřebné informace,
přispívající k řešení jejich nepříznivé situace a pomáhá jim při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí – včetně hledání a podpory ve vhodném zaměstnání.
Aktivně jedná s místními zaměstnavateli o možnostech
zaměstnávání klientů.

d) Terénní sociální práce – aktivní a samostatné řešení obtíží
v domácím prostředí.

Od roku 2010 funguje v rámci této služby tréninková skupina
INkluze. Je zaměřená na získávání a rozvoj sociálních kompetencí
a dovedností potřebných pro běžný život ve společnosti - pro osoby s hendikepem od 7 let a jejich rodinné příslušníky.

e) Poradenství a zprostředkování – poskytování rad a doprovodu (vedení rodinného rozpočtu, hospodaření domácnosti –
včetně vaření, rodičovské chování a další), pomoc s vyplňováním
formulářů, zprostředkování kontaktů na další úřady nebo instituce
a zařízení.

V roce 2012 bylo v PZP evidováno 34 osob, které pravidelně
či jednorázově využily tuto službu (bylo provedeno 251 kontaktů
a intervencí – v rámci poradenství i INkluze).
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Graf SCR dokládá účast 245 klientů při čerpání služeb.

Přesto nebo právě proto si vážíme všech ocenění a pochvalných slov, které se k nám dostaly častěji kromě skalních příznivců
od návštěvníků z jiných částí republiky ať již v soukromé nebo
veřejné sféře.
Samozřejmě jsme zanalyzovali všechny řídící postupy a marketing
a jsou pro nás velkou zkušeností a ponaučením a věříme, že v budoucnu tyto poznatky dobře uplatníme v rámci vlastního tržního
chování naší mateřské neziskové organizace. Ta je sama o sobě
sociálním podnikem, jelikož řeší sociální problémy - zlepšuje sociální situaci lidí a vlastními tržbami spolufinancuje další rozvoj
všech veřejně prospěšných aktivit, především těch dotovaných.

V kompetenci SCR byl v květnu také dokončen evropský (dotovaný) projekt: Komunitní plánování.
Šlo o proces, kde se v širokém týmu osob: zadavatelé – poskytovatelé – uživatelé – veřejnost, účastnilo v pracovních jednáních
celkem přes 50 osob z obou měst.

Poskytujeme celodenní péči třiceti dětem od 1 do 6 let
v prodloužené pracovní době a s dalšími nadstandardními
službami. Koncepce zahrnuje i vzdělávací program „Začít spolu“
a využíváme prvky z Montessori pedagogiky. Naším záměrem je
dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí, individuálního
získávání kompetencí, které budou schopné uplatňovat v dalším
životě a vzdělávání.
Máme za sebou druhý rok provozu a zařízení RADUŠKA je stále
kapacitně naplněno (30 míst). Veliký zájem je o péči pro děti od
1 – 3 let – jeselské oddělení, proto jsme přistoupili i na možnost sdílených míst, kde jedno kapacitní místo poskytujeme dvěma dětem.
Zařízení poskytuje službu pro děti od 1 roku – jesle MOTÝLCI a od
3 – 6 let probíhá ve třídě - BERUŠKY s předškolním vzděláváním.

8. SOCIÁLNÍ FIRMA - RESTAURACE SLUNCE

Vytvořili společně strategický dokument měst Kadaně a Klášterce
nad Ohří, který je zaměřen na oblast sociálních a souvisejících
služeb v tomto regionu. Dokument prošel úspěšně schvalovacími
procesy obou měst a jeho působnost jako strategického dokumentu je stanovena na období let 2012 – 2016. Dále byl aktualizován Katalog poskytovatelů sociálních služeb v regionu a byl
natočen Film o poskytovatelích služeb.

Čtvrtým rokem jsme realizovali hostinské zařízení – restauraci
SLUNCE na kadaňském náměstí, určenou (nejen) rodinám s dětmi
a zajišťující rozvoz stravy (zvláště hotových teplých obědů) do
okolních firem.

Na setkání KP byla celková návštěvnost 86 intervencí.

Po 15 měsíčním dotovaném provozu jsme sice zvládli přechod na
samofinancování, ale díky zhoršující se ekonomické situaci v zemi
a pozici stravovacích zařízení obecně jsme byli nuceni po dalších
19 měsících provoz ukončit. Hospodářský rok skončil se ztrátou
a finanční plán vykazoval další nárůst vzhledem k provozním podmínkám v pronajatých prostorách (nájem a energie představovali
přes 50% tržby).

Tímto inovativním způsobem jsme chtěli řešit společenské problémy skrze finančně soběstačnou ekonomickou činnost.

Není v moci neziskové organizace udržet podnikatelský subjekt, který ač sociální (a to po všech stránkách - ve vztahu
k zaměstnancům i klientům) musí plně konkurovat komerčním
subjektům, bez jakýchkoliv (třeba i jen morálních) výhod a podpory či alespoň pochopení idey oficiálními orgány a někdy (bohužel)
i veřejností.
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9. ŠKOLKA RADUŠKA

Každá třída je rozdělena do center aktivit (CA), což jsou částečně
uzavřené menší prostory pro tematickou tvorbu dětí. Patří sem
Ateliér, Ručičky, Kostky, Knihy a písmena, Pohyb, Relaxace, Dílna,
Pískovnice. Děti si samy vybírají, v kterém CA budou pracovat.
Mají tedy možnost volby, ale s touto možností jsou také vedeny
k odpovědnosti za své rozhodnutí (zvolenou činnost dokončit,
po práci udělat v CA pořádek). Po domluvě s učitelkou se mohou
rodiče aktivně účastnit každodenních činností ve třídách.
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Každý měsíc poskytujeme možnost sejít se v RADUŠCE a společně
s rodiči a dětmi prožijeme příjemné odpoledne. Ať už to jsou dílny,
Čajovny, nebo individuální schůzky, vždy je jediným cílem podpořit
rozvoj našich dětí a udržet nejen jejich, ale i naše nadšení v životě.
Jedou z dalších akcí je Pohádková noc v RADUŠCE, která se
koná třikrát do roka. Společně strávíme nejen noc, ale i den plný
překvapení.

Na podzim 2012 se nám podařilo vyjet na prodloužený víkend.
Na Ranči jsme společně s dětmi a bez rodičů zvládli tři dny a dvě
noci a náramně jsme si to užili.

10. KONTAKTY A INFORMACE
Název
Občanské sdružení Rodiče a děti Kadaně, (zkratka RADKA o. s.)
Sídlo: Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň
Tel.: 605 283 997
E-mail: radka@kadan.cz
Provozovna 1:
RADKA
Adresa: Kadaň, Kpt. Jaroše 630
Tel.: 739 094 565
E-mail: radka@kadan.cz
Web: www.radka.kadan.cz
IČ: 266 37 260
DIČ: CZ 266 37 260

Na jaře jsme realizovali již tradiční příhraniční projekt podporovaný koordinačním centrem Tandem – Společná oslava jara,
v rámci kterého proběhly vzájemné návštěvy na akcích pro rodiče
s dětmi se zahraničním partnerem - Kindergarten Rabennest.

Našim cílem je vytvořit v Kadani jedinečné zařízení, které bude
nejen poskytovat rodičům možnost využití péče pro děti od
1 roku a tím využít příležitosti včasného návratu do zaměstnání,
což se týká jeslí. Ale také poskytnout předškolní vzdělávání pro
děti ve věku 3-6 let dle alternativního vzdělávacího programu
ZAČÍT SPOLU. Naší velikou výhodou je poskytování péče, výchovy
a vzdělávání dětem v malých skupinách, podpora individuální
péče, užší spolupráce s rodinou, vstřícný vztah a podpora rodiny.

Banka, č. účtu: 18 59 23 126 / 0300
Kancelář SCR v Klášterci nad Ohří
4. ZŠ, Petlerská 447
MŠ RADUŠKA
Adresa: Kadaň, Kpt. Jaroše 612
Tel.: 734 570 654
E-mail: raduska@kadan.cz
Web: www.raduska.kadan.cz
IČO: 713 42 320
RI: 691 004 714
Banka, č. účtu: 23 55 82 561 / 0300

Prezentace:
- nástěnky v našich provozovnách, na dětské poliklinice, v nemocnici, vývěska před provozovnou, informační centrum na náměstí
- tiskový a webový měsíční kalendář, měsíční mailing členům
- Kadaňské noviny, ostatní místní tisk, místní kabelová TV Focus
- webové stránky
- facebook, e-region, portál kam s dětmi
21
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11. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Přehled a grafické znázornění hospodaření organizace:
NÁKLADY
Spotřeba materiálu			
Spotřeba materiálu DHIM			
Spotřeba energie elektrika			
Spotřeba energie teplo			
Spotřeba energie voda			
Spotřeba energie PHM			
Prodané zboží				
Opravy a udržování			
Cestovné				
Ostatní služby - telefony			
Ostatní služby - výpisy RT			
Ostatní služby - Tábor Lubenec		
Ostatní služby - poštovné			
Ostatní služby - odborné, nájmy, propagace
Ostatní služby - příměstské tábory		
Ostatní služby - pobyt Itálie		
Mzdové náklady				
Mzdové náklady PPM			
Zákonné sociální pojištění			
Zákonné sociální pojištění PPM		
Ostatní provozní náklady			
Odpisy DNHM				
Ostatní finanční náklady - poplatky		
NÁKLADY CELKEM			

VÝNOSY
580 194,90
453 488,00
251 576,00
209 691,41
51 192,00
29 331,00
2 877,00
134 390,40
278 125,37
65 603,00
1 800,00
13 295,00
11 785,00
2 265 637,91
14 193,00
174 300,00
4 081 283,00
819 989,00
1 049 840,00
109 905,00
20 862,00
53 496,00
91 741,13
10 764 596,32

Kladný hospodářský výsledek byl použit (včetně dalších darů
a sponzorských služeb apod.) na investici dokončení plaveckého
centra v suterénu provozovny.
Celkové náklady investičního projektu trvajícího 3 roky byly
3,5 milionu Kč.

Tržby z prodeje služeb MCR			
Tržby z prodeje služeb PCR			
Tržby z prodeje služeb - nájemné		
Tržby z prodeje služeb - externí		
Tržby z prodeje služeb - akce		
Tržby z prodeje služeb - příměstské tábory
Tržby z prodeje služeb - Tábor Lubenec
Tržby z prodeje služeb - pobyt Itálie		
Tržby z prodeje služeb - pobyt Peklo		
Tržby z prodeje služeb - pobyty školka + divadlo
Tržby z prodeje služeb - reklama		
Tržby z prodeje služeb - ostatní		
Tržby z prodeje služeb -Tandem		
Tržby za zboží - prodej			
Dotační platby EU				
Jiné provozní výnosy - PPM ÚP		
Jiné provozní výnosy - sběr			
Úroky 					
Mimořádné výnosy - projekt Start		
Mimořádné výnosy - sponzorské dary
Mimořádné výnosy - sponzorské dary - bazén
Mimořádné výnosy - nepeněžní dary		
Mimořádné výnosy - členské příspěvky
Převod provozních výnosu Město Kadaň
Převod provozních výnosu MV		
Převod provozních výnosu MZ		
Převod provozních výnosu Ústecký kraj
Převod provozních výnosu MŠMT		
Převod provozních výnosu nadace Albert
Převod provozních výnosu KPŽ		
VÝNOSY CELKEM			
ROZDÍL					

23

517
201
49
19
47
73
58
190
61
6
91
46
26
12
7 384
36
2
2
241
151
1 151
117
43
205
44
80
948
100
16
85

514,52
175,00
500,00
740,00
514,00
515,00
400,00
300,00
620,00
950,00
942,00
796,00
500,00
843,00
218,10
000,00
121,00
057,49
924,00
091,00
543,00
673,00
150,00
550,00
000,00
000,00
000,00
000,00
278,00
287,00

Realizované evropské projekty (100% dotované z ESF, 3 ukončené za období 2009 - 2012 a 1 dosud probíhající a 1 zahájený na období
2012 – 2014) činily v letošním roce 62% celkových výnosů. Jejich celková výše dosáhla 7.626.142,- Kč

12 013 202,11
1 248 605,79
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12. PLÁNY DO ROKU 2013
V roce 2013 máme opět zajištěné dlouhodobé financování díky
úspěchům (prozatím) ve 2 evropských projektech a proto se
opět můžeme zaměřit na další rozvoj služeb.
Kromě projektových témat: rekvalifikace a sociální práce
připravujeme i nové aktivity v rámci MCR a PCR.
Ke konci roku dojde k ukončení evropského projektu RADUŠKA,
ve kterém vznikla naše „soukromá“ školka a jesle a za 3 roky provozu úspěšně umožnila desítkám rodičů návrat do zaměstnání
díky zajištění péče o jejich děti. Mateřskou školu jsme registrovali a rodiče dětí umístěných v jeslích jsme seznámili s plánem
samofinancování. Věříme, že bude oceněna kvalita nadstandardních služeb a rodiče dokáží zaplatit zvýšený příspěvek na péči,
kterým musíme pokrýt náklady zařízení dotované pouze částečně
a pouze z Ústeckého kraje (v prvním roce navíc pouze ve výši 60%
proti zavedeným školkám).
Rádi bychom opět navázali větší spolupráci s našimi
zahraničními partnery v NSR – KJF e. V. Chemnitz, která se daří
udržovat pouze díky dotační podpoře TANDEMu mezi školkami.
Dále také s belgickými a švédskými prorodinnými organizacemi
v rámci partnerství měst a nově se slovenskou organizací Platforma dobrovolnických center a organizací, s kterou jsme podali jako
partneři projekt na rozvoj dobrovolnictví nezaměstnaných seniorů.

Město Kadaň a Klášterec nad Ohří; Nemocnice Kadaň; MěSSS
Kadaň a Klášterec nad Ohří – Domovy seniorů; DDM Klášterec
nad Ohří; Dětský domov Mašťov; Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, pobočka Kadaň;
SVĚTLO o. s. Kadaň; Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy o. s.;
Naděje o. s.; Divadlo Navenek a KZK Kadaň; Síť MC v ČR; mateřská
centra v ČR; Na louce o. s. – MC Kolibřík Chomutov; MC Sedmikráska Žatec; zahraniční partneři NSR: KJF e. V. Chemnitz; FV Jugend,
Kultur und Sozialzentrum Aue e. V.; Wespennest-Crimmitschau Mütter und Familienzentrum e. V.; BELGIE Jumelagecomité, Stad
Halle; Technické služby Kadaň; Městská policie Kadaň; Městská
knihovna Kadaň; hasiči Kadaň; Kulturní zařízení Kadaň; SK Kadaň;
1. ZŠ; Mateřské školy a Základní školy Kadaň; Kadaňské noviny;
Klášterecké noviny; Chomutovský deník; KT Focus a další;

Věříme, že již konečně získáme nadační dotaci (MPSV první rok
nové služby bohužel nepodporuje) na provoz dílny Štístko jako
sociální rehabilitace a následně sociálně terapeutické dílny
pro zdravotně postižené, která by měla přispět k seberealizaci
min. 10 osob formou floristické a jiné tvorby.
Klub pro mladé Underground jsme bohužel museli vystěhovat
z objektu naší sociální firmy, která ukončila svou činnost, ale
hledáme nové možnosti jak nabídnout vyžití i této skupině
mladých, částečně jistě v naší hlavní provozovně.
Nově také reagujeme na potřebu péče o již nejmenší děti ze
sociálně znevýhodněných rodin, pro něž jsme připravili a získali
podporu na Předškolní klub (obdoba MC) přímo ve vyloučené
lokalitě. Zde se také renovují prostory pro rozvoj dalších sociálních
služeb, kde budeme jedním z poskytovatelů. Nadále plánujeme
realizovat doučování školních dětí. Probíhá postupné budování
hřiště u naší mateřské školky a jeslí RADUŠKA, včetně péče
o sousedící pozemek – zahrady pro sociálně terapeutickou dílnu.

13. PODĚKOVÁNÍ
Sponzoři a donátoři
Evropský sociální fond (ESF) a Česká republika, Ministerstvo práce
a sociálních věcí (MPSV), Město Kadaň, Ústecký kraj (ÚK), Truhlářství
Na Špičáku, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT),
Ing. Libor Hlava, RRK s.r.o., Cyprich František, Výškové stavební
práce Chomutov, Ministerstvo zdravotnictví (MZ), Nadační fond Albert, Nadační fond Siemens, Ing. Karel Šantora, Ing. Karel Brada,
Lusam s.r.o., Ing. Pšenička Jan, Ministerstvo vnitra (MV), ISLA s.r.o.,
Jatur s.r.o., Marek Tesař, Koordinační centrum českoněmeckých
výměn mládeže TANDEM, Wellcrafted s.r.o., Selli s.r.o., Štefanie
Pecháčová, Tepelné hospodářství Kadaň, Klimasolar s.r.o., MUDr.
Petr Jursík, Ing. Růžičková Kateřina, Renata Horáková, Jan Kaška,
Lebdušková Miroslava, Ing. Jaromír Pour.

Věcné dary a služby:
Okno MaMi, Šárka Radová, Josef Zalabák, Tomsoft, Elvyt Vass,
Cukrárna Lenka Jirkovská, Jana Corradini, Roal Czech s.r.o.,
Dominika Planková, Jaromíra Bartlová, Truhlářství Na Špičáku,
Fritscheová Kateřina, ECHO Consult Kadaň, Ing. Černý Daniel, Ekometal s.r.o. Kadaň, Tvrzník Miroslav – stavební práce, ZOO Shop
ARCHA Kadaň - Kříž Luboš, Kocelský Lukáš, Bůcha František
Celkově v hodnotě téměř 160 tisíc Kč
Spolupracující organizace

Většina zaměstnanců také finančně přispěla na dokončení plaveckého centra RADKY.
Celková výše finančních příspěvků pro rok 2012 byla téměř
2,3 milionu Kč.
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