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Vážení čtenáři, spolupracovníci, přátelé,

opět po roce máte možnost se v ucelené formě seznámit 
s tím, jak jsme uplynulý rok prožili, čím jsme se zabývali 
a kam jsme se ve své práci a službách posunuli. 

Na začátku roku jsme kromě stávajících aktivit ve všech 
centrech zahájili realizaci 4 nových evropských projektů 
v rámci SCR - SAS a  Pracovní poradenství v Kadani 
i Klášterci nad Ohří. Celoročně jsme tak posilovali tým 
a nastavovali služby tak, abychom obsloužili všechny 
klienty z obou měst.  

Počet našich návštěvníků stále stoupá, což dokládá
např. i rekordní počet 21 táborů. 

Naše pracovnice absolvovaly téměř 700 hodin seminářů 
a tréninků (cca 40h / osobu), včetně mezinárodních a nové 
nápady přenášejí do své práce. Činnost nám obohatily 
i naše první 3 zahraniční dobrovolnice v rámci roční 
Evropské dobrovolné služby. 
 
Na podzim jsme otevřeli novou službu - dětskou skupinu /
jesle v Klášterci nad Ohří. 

V prosinci jsme předali předsednictví Rady DC Karlovým 
Varům, ale již strategicky plánujeme a připravujeme se na 
pozici regionálního DC a obdobně krajské pobočky Rady 
dětí a mládeže. 

Naše dceřiná organizace ZAČÍT SPOLU prošla vnitřním 
auditem a s novým nastavením pokračuje v činnosti 
s plnou kapacitou MŠ, dětské skupiny a rozšiřující se 
základní školy, s maximální podporou silných stránek 
a vnitřní motivace dětí k vlastnímu rozvoji.

Děkuji Vám všem, kteří jste jakkoli přispěli k činnosti 
organizace a službám RADKA  z. s.

A především děkuji zaměstnancům a dobrovolníkům za 
jejich každodenní práci, která je pro ně stále posláním.

Mgr. Hana Vodrážková, ředitelka spolku

ÚVODNÍ SLOVO
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Dobrovolnické centrum – akreditované a neakreditované 
dobrovolnické programy – prospěšné služby pro potřeb-
né.

Vzdělávací centrum – akreditované vzdělávací kurzy, pro-
jektové aktivity pro mládež a dospělé.

Zahraniční spolupráce - mezinárodní aktivity jak pro pra-
covníky, tak i pro naše klienty - rodiny, mládež, projekty 
se zahraničními partnery.

RADKA  z. s. (dříve Rodiče a děti Kadaně, o. s.) vznikla v roce 2003,
původně se záměrem vybudování Mateřského centra v Kadani.  

V současné době realizujeme aktivity v 6 různých oblastech:

Mateřské centrum – prorodinné aktivity pro rodiče s dět-
mi, výchova a volný čas.

Plavecké centrum – předplavecká výuka dětí od narození, 
plavecká škola a další. 

Sociální centrum – registrované sociální služby a další 
aktivity  pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

ČINNOST

RADKA je otevřená pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví, etnika, vzdělání, zdravotního omezení, atd. Na realizaci veš-
kerých aktivit, služeb a programů se v průběhu roku 2017 podílelo celkem 33 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru 
a dalších 11 osob v rámci dohod o provedení práce. Služby poskytované organizací využilo v průběhu roku 2017 téměř 
1200 klientů.

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 dob-
rovolnictví, včetně mezinárodní spolupráce.
Motto: “Jsme tu pro všechny, kteří mají zájem.“
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1. CO DĚLÁME
Pravidelný denní program
Dopoledne 5x týdně:
• besedy, přednášky, workshopy, individuálníporadenství, co-working ...
• cvičení na velkých míčích, masáže kojenců, hudební či výtvarný program... 

Odpoledne:
• 3x týdně svépomocné skupiny a volné herny zajištěné dobrovolníky
• 9x zájmový kroužek (nabízíme dětem již od 3 let): Hraní na flétnu pro malé i velké, Děti na startu, Paletku 
   (kreativita a tvoření), Angličtinu pro předškoláky i školáky, Logohrátky, Mašinky (modelářství) a Keramika.
• 3x týdně cvičení pro dospělé, vč. těhotných
• 4 hod. týdně individuální logopedie (dlouhodobá péče pro celkem 20 dětí)

Denní krátkodobé hlídání dětí - 570 hodin / rok
Víkendový pronájem herny a tělocvičny na dětské narozeninové oslavy - 16x
Velké (rodinné) akce, vč. příhraniční spolupráce - 14x
Pobytové a příměstské tábory - 3 a 9 + 2x pobyt u moře + 4x výlet
Kurzy SR-SD(R) - 2x
Kurzy kreslení - 2x
Kurz STOB - 2x

Projekt Školní klub (ŠK) - denní odpolední program pro až 40 dětí mladšího školního věku

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

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

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 kroužku TT Mašinky
• Hřiště pro nejmenší u DDM Šuplík (u Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň; místo dle rozpisu služeb - zapůjčení klíčů na sezónu)

Mateřské centrum
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Mateřské centrum

4. PROČ TO DĚLÁME 
• zprostředkováváme rodinám s malými dětmi sociální kontakt 
• 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 

5. VÝSLEDKY
• Celkový počet podpořených osob - 205
• 200x dopolední prorodinná aktivita (indiv. poradenství, besedy, coworking ...)

Konkrétní přínosy aktivit - maminky a tatínkové zde mají bezpečný prostor pro sdílení svých zkušeností s výchovou 
a péčí o dítě; děti navazují své první sociální vztahy s vrstevníky, osamostatňují se. 

• 63 dětí zapsaných dětí v ŠK
• Již 10. rokem jsme partnerem TANDEMu v oblasti příhraniční německé spolupráce
   aktivit pro rodiny s dětmi a za celou dobu jsme uskutečnili 15 vzájemných návštěv. 

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI 
• renovace herny v provozovně 1 (nové lino) 
• zavedení online informačního systému Webooker na přihlašování do všech aktivit spolku pro snížení administrativní  
  zátěže a zefektivnění evidence 

7. PLÁNY 
• nový kurz „Běhej správně a s radostí“
• otevření Rodinného centra v Klášterci nad Ohří
• příhraniční projekt s organizacemi z německého Chemnitzu v oblasti práce s mládeží
• vznik nového Centra pro mládež (rozšíření a oddělení aktivit pro mladé - vybudování mládežnické základny pro naše  
   nové aktivity, ev. mládežnického parlamentu)
• posílení ekologických aktivit - vzdělávání, kompostér, apod.

8. PODPOROVATELÉ - MPSV, MŠMT, Ústecký kraj, Město Kadaň, Tandem

Skvělé pestré aktivity, příjemné prostředí, milí zaměstnanci,
kreativní kroužky, pochopení, podpora v MC Radka najdeme vše.

Rádi se sem vracíme. Š.H., 2 děti
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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 - 30 kurzů (12 lekcí) pro skupinu cca 5 dvojic 
Děti - od 3 do 6 let - 15 kurzů (12 lekcí) - pro skupinu cca 5 dětí
Zdravotní plavání - školní děti  - 1 skupina celoročně
Předplavecký výcvik pro mateřské školy - 3 kurzy v našem bazénu a 3 ve školním bazénu (10 lekcí)
Aquaerobik / aquatěhobik (pro těhotné) / aquastrečink - 3x týdně / 1x týdně / 1x týdně
Příměstský plavecký tábor - 7x za rok 

Realizujeme poradnu psychomotorického vývoje, ve které správnými technikami manipulace přispíváme ke zdárnému 
vývoji dětí a eliminaci následných problémů pohybového aparátu. 

2. PRO KOHO TO DĚLÁME 
• rodiče s dětmi a děti od 3 do 12 let z široké veřejnosti 
• dospělí
• děti z mateřských škol (Kadaň a okolí, např. Vilémov a Vejprty)

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

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

5. VÝSLEDKY 
• Celkový počet podpořených osob je 35 kojenců, 107 rodičů s dětmi, 51 mladších dětí a 4 školáci se zdravotním handicapem. 
• Celkový počet dětí z MŠ - 45 v našem bazénu a 191 ve školním bazénu.
• Celkový počet dospělých - 13 a 4 a 4  a počet dětí na plaveckých táborech - 106.

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 
• výstava v prostorách bazénu k výročí 5 let otevření PCR

7. PLÁNY          8. PODPOROVATELÉ
• rozšířit kurzy o další skupinu „obou rodičů s dětmi - rodinné plavání“  MŠMT, Město Kadaň, Ústecký kraj

Plavecké centrum

Vzkazy klientů z ankety: „Jinde v okolí není
zdravotní plavání.“ „Rodinné prostředí,

vstřícnost, profesionalita.““Plavecké centrum
je výhoda, že se nemusí cestovat.“
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1. CO DĚLÁME
• koordinujeme dobrovolníky pro vlastní či externí potřeby v Kadani, Klášterec n/O. a okolí 
• jsme členem Asociace dobrovolnických mentoringových programů (ADMP) 
• v letech 2015-2017 jsme byli předsednickou organizací RADY dobrovolnických center regionu Severozápad 

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY dle zákona o dobrovolnické službě
Dobrovolníci pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Dobrovolníci pro volný čas  - MC Kadaň, RC Podbořany, DD Mašťov, NZDM, MŠ Začít Spolu Kadaň
Dobrovolníci v programu Pět P - roční spolupráce 2 dvojic
Dobrovolníci pro školní přípravu - český jazyk, matematika a anglický jazyk; v provozovnách RADKA, individuálně
Dobrovolníci pro nízkoprahová zařízení 
Dobrovolníci pro kulturu - na veřejných akcích a workcampu
Program 3G - tři generace - mezigeneračního podpora 1 dvojice (v rámci spolupráce s HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.)
Dobrovolníci v nemocnicích - na LDN a dětském oddělení (neakreditovaný) 
DALŠÍ SLUŽBY - přednášky, projekty 

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

3. KDE TO DĚLÁME 
• provozovna 1 - Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň
• provozovna 2 - Golovinova 1559, 432 01 Kadaň (Nemocnice Kadaň s.r.o.)
• 12 přijímajících organizací: Nemocnice Kadaň s.r.o. (2 lůžková oddělení), ZAČÍT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň, MěSSS Kadaň 
   (2 pracoviště), MÚSS Klášterec n/O., MC RADKA, 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)

4. PROČ TO DĚLÁME 
• přímo pomáháme potřebným osobám v různých životních etapách a situacích  (zdravotně handicapovaní, senioři, 
   děti a mládež, ohrožené osoby)
• zvyšujeme občanskou aktivitu a společenskou informovanost o přínosu mezilidského kontaktu a přátelství, ve volném čase a zdarma
• pořádáme podpůrné přednášky, materiální sbírky, veřejné akce
• přinášíme také mezinárodní pohled díky zahraničním partnerům

Dobrovolnické centrum

13 14



5. VÝSLEDKY 
• 8 dobrovolnických programů ve 12 přijímajících organizacích a několika mentoringových dvojicích 

• 76 aktivních dobrovolníků, kteří odpracovali 3.495,5 dobrovolnických hodin (stále vzrůstající tendence)
• finanční vyčíslení = 440.433,- Kč (126 Kč/hod) ve prospěch daných přijímajících organizací - společnosti

Přednášky pro studenty ZŠ a SŠ - 2x pro studenty  2. a 3. ročníků středních škol a workshopy o dobrovolnictví 
pro žáky základních škol.

6.  VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI 
Týden dobrých skutků - ve spolupráci s 1. Základní školou Kadaň - přednášky 
Křesadlo 2017 - symbolické poděkování dobrovolníkům, kteří zdarma svůj volný čas věnují oběcně prospěšným 
činnostem, propagace tématu pro širokou veřejnost. Na 16. ročníku pro Ústecký kraj získali cenu paní Petra Vorlová 
se syny Míšou a Tomášem z Kadaně.

7. PLÁNY 
• rozšíření pracovního týmu DCR (nová posila :))
• stát se regionálním (metodologickým) DC v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR  

8. PODPOROVATELÉ 
MV - dotační program Dobrovolnická služba, Město Kadaň, Město Klášterec nad Ohří
MZ - dotační program Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Nadace Agrofert - Program 3G - mezigenerační podpora (rodina s dítětem a dobrovolník 50+)

Dobrovolnické centrum

Činnost organizace posuzuji pouze z druhé návštěvy
(nejsem místní), ale obdivuji nápaditost a vytrvalost,
s kterou zde působíte. Dávám klobouk dolů existenci 
tohoto sdružení. Vydržte, děláte dobrou věc. Firemní 

dobrovolníci ČEZ
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1. CO DĚLÁME
Jazykové kurzy - anglický, německý, španělský 
Čeština pro cizince - dle úrovně znalostí
Počítačové kurzy - základy práce na PC, Excel, Webdesign, Psaní všemi 10 prsty - různé věkové skupiny
Místní centrum DofE - (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) - rozvoj mladých ve 4 základních oblastech
Kurz snižování nadváhy STOB - změna životního stylu
Poradenské kurzy = kurz Motivací (30 hod) - v rámci projektů Práce se nebojíme v Kadani a Práce je cíl v Klášterci nad Ohří 

2. PRO KOHO TO DĚLÁME
• mládež a dospělí
• firmy - pro své pracovníky
• cizinci - integrace 

3. KDE TO DĚLÁME
• provozovna 1 - Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň (PC učebna s 12 PC) 

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

5. VÝSLEDKY
• Celkový počet podpořených osob = 78 účastníků kurzů: 17 osob - počítačové kurzy; 30 osob - angličtina, 
   15 osob - němčina, 12 osob - český jazyk pro cizince; dále 2 účastníci Dofe a 2 účastníci STOB. 
• Motivací se účastnilo 9 účastníků, kteří získali potvrzení o absolvování kurzu.

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI
V březnu 2017 došlo k personální změně na pozici vedoucí VCR - Mgr. Darinu Blatskou nahradila Ing. Ivana Mertová. 
Klíč od pevnosti Stará Lubovňa = mezinárodní dobrodružná soutěž našeho slovenského partnera, které se poprvé 
účastnilo 1 družstvo z Kadaně - 2 dvojce mladých lidí od 15 do 18 let.

7. PLÁNY 
- zavedení kurzů španělštiny, ev. portugalštiny a polštiny díky našim zahraničním 
  dobrovolníkům, rodilým mluvčím, kteří zde v rámci projektu EVS tráví 12 měsíců
- víkendové kurzy permakultury 

8. PODPOROVATELÉ 
Město Kadaň, MPSV

Vzdělávací centrum

Velmi oceňuji trpělivost, kterou má lektorka
i s námi začátečníky. Vše zopakuje tolikrát, kolikrát

je potřeba, vše přitom v klidu a bez stresu. D.V.,
kurz angličtiny
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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 kap. výsledky

2. PRO KOHO TO DĚLÁME
• rodiny s dětmi, osoby ze sociálně vyloučených komunit a osoby se zdravotním postižením

3. KDE TO DĚLÁME
• provozovna 1 - Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň
• provozovna 2 - Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň
• provozovna 3 - Prunéřov 377, 432 01 Kadaň
• provozovna 4 - Chomutovská 206, 431 51 Klášterec nad Ohří

4. PROČ TO DĚLÁME
• zmírňujeme sociální vyloučení (v důsledku nízké vzdělanosti i motivace ke vzdělání, vysoké nezaměstnatelnosti 
   a dluhové pasti, ev. domácího násilí, závislosti až trestné činnosti)
• poskytujeme sekundární a terciární prevenci patologických jevů (odborné sociální a jiné př. právní služby) 
• snižujeme nezaměstnanost (realizujeme motivace a rekvalifikační kurzy; ve spolupráci s Úřady práce)

5. VÝSLEDKY

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Celkem uživatelů: 134 (93 Kadaň a okolí, 39 Klášterec n/O. a okolí, 2 jiné obce)
• Celkový počet individuálních plánů: 243 (119 naplněno (49% úspěšnost), 65 nenaplněno a u 57 spolupráce 
   přesahuje až do roku 2018)
• Průměrná délka spolupráce: 5 - 6 měsíců

Konkrétní přínosy služby: s rodinami společně řešíme např. odplenkování nejmenších dětí či naučení barev, tvarů, 
než nastoupí do MŠ; zápisy do MŠ a ZŠ; školní přípravu; finance - vyřízení dávek, hospodaření s penězi; bydlení - 
hledání bytu, odhlášení / přihlášení k trvalému bydlišti; pomáháme se sepsáním různých písemností pro úřady nebo 
soudy. Můžeme rodiče doprovodit na jakékoli jednání, nebo najít jinou službu, která v situaci pomůže (např. u exekucí 
dluhovou poradnu). 

Pověření k sociální právní ochraně dětí: Celkový počet spolupracujících rodin: 38

Sociální centrum

Odborné sociální poradenství
• Celkem uživatelů: 153 (Kadaň a okolí, Klášterec n/O. a okolí, jiné obce)
• Celkový počet individuálních plánů: 212 (202 naplněno (95% úspěšnost), 8 nenaplněno a u 2 spolupráce přesahuje
   až do roku 2018)
• Průměrná délka spolupráce: 1 měsíc (oproti roku 2016 se téměř zdvojnásobil celkový počet intervencí a tak
   i čas strávený s uživateli)

Konkrétní přínosy služby: pomoc a podpora při jednání na úřadech (zejm. při vyřizování důchodů či odvolání pro 
nepřiznání dávek ÚP a další), sepisování různých odvolání, žádostí či návrhů k soudu (např. návrh na předběžné 
opatření, rozvod, výchovu a výživu nezletilých dětí, vyjádření k odvolání, apod.). 

Pracovní poradenství a pracovní asistence  
• Celkem uživatelů: 153 (41 Kadaň a okolí, Klášterec n/O. a okolí)
• Celkový počet individuálních plánů: 66 (31 naplněno (47% úspěšnost), 19 nenaplněno a u 16 spolupráce přesahuje 
   až do roku 2018) 
• Průměrná délka spolupráce: 5 – 6 měsíců

Konkrétní přínosy služby: nácvik pracovního pohovoru / telefonátů se zaměstnavatelem; doprovody lidí na pohovor 
a pomoc s vyřízením potřebných dokumentů / úkonů k nástupu (9 osob Kadaň; 5 osob KlnO.); umístění na trh práce 
(15 osob Kadaň; 8 osob KlnO.)

Doučování: Celkem uživatelů (dětí) = 27 (22 Kadaň; 5 Klášterec n/O.); zlepšení v jednotlivých předmětech u 51% dětí; 
pravidlená docházka u 56%.

       Rodinné konference: 
       1 x (ve spolupráci s Městským úřadem v Kadani)

       Kurz Silní rodiče - Silné děti ®:
       1x (na zakázku Magistrátu Města Chomutov pro
       pěstounské rodiny; pro 10 dospělých a 17 dětí).

       Víkendové pobyty pro pěstounské rodiny:
       2x (na zakázku Městského úřadu v Žatci)
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Sociální centrum

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI 
Projekt „Pomáháme malým handicapovaným“ - zajištění pobytu v Sanatoriu Klimkovice pro 6tiletého chlapce 
s diagnózou dětské mozkové obrny - zlepšila se pohyblivost všech jeho končetin, nyní zvládne i kousek chůze.

7. PLÁNY 
• připojení se k Potravinové bance Džbánsko
• školení koordinátorů Rodinných konferencí

8. PODPOROVATELÉ 
Město Kadaň, Město Klášterec nad Ohří, Město Žatec, Město Chomutov, Ústecký kraj, Lesy ČR s.p. Nadační fond Albert, 
ESF ČR

Vážená paní vedoucí, navštívila jsem Vaše centrum
s žádostí o sepsání návrhu, který jsem potřebovala

k soudu. Byla jsem velice mile přijata vašimi
pracovnicemi, měli se mnou trpělivost a po celou
dobu se chovaly velice přátelsky. Velice profesně

reagovaly na mou žádost a já si tak mohla
požadovaný návrh odnést a rovnou podat

k soudu., čím mi ušetřily nejen čas, ale i peníze,
které bych musela zaplatit u právníka.

Jejich fundovanost nasvědčuje tomu, že máte
ve svém pracovním kolektivu, zaměstnance,
kteří svou práci odvádí čestně a svědomitě.

Ještě jednou všem moc děkuji a přeji mnoho
osobních a pracovních úspěchů.

S pozdravem M.F.,Vintířov 
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1. CO DĚLÁME
• krátkodobé i dlouhodobé mezinárodní evropské projekty v rámci programu Erasmus+ a dalších
• zahraniční workcampy - 14ti denní účast 5 dobrovolníků z celého světa na našich dětských táborech, ve spolupráci s INEX-SDA
• Evropská dobrovolná služba - roční stáž 3 zahraničních dobrovolníků v rámci našich aktivit; akreditace pro 
   koordinování zahraničních dobrovolníků v dalších organizacích; vysílání českých dobrovolníků do zahraničí  
• zahraniční pracovní školení pro pracovníky spolku 

2. PRO KOHO TO DĚLÁME
• pracovníci v oblasti práce s dětmi a mládeží, v dobrovolnictví i sociálních službách
• klienti - především rodiny s dětmi
• mládež - v rámci programu Erasmus+ od 13 do 30 let; včetně sociálně, ekonomicky, kulturně a demograficky, 
   ev. zdravotně znevýhodněných 

3. KDE TO DĚLÁME
• provozovna 1 - Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň 
• mezinárodní účast na školeních a stážích v rámci projektů, partnerských setkání v různých zemích (např. Německo,  
   Polsko, Slovensko, Bulharsko, Skotsko, Španělsko, Rumunsko, Litva, Lotyšsko, atd.)

4. PROČ TO DĚLÁME
• sbližujeme země a kultury prostřednictvím neformálního vzdělávání
• přispíváme k osobnostnímu rozvoji účastníků, seberealizaci
• motivujeme k aktivnímu přístupu a zapojení do společnosti 
• zvyšujeme jazykové kompetence a zkušenosti v mezinárodním prostředí
• rozšiřujeme povědomí o programu Erasmus+ a pozitivní multikulturní vliv na další organizace v regionu 
   i na místní komunitu
• zlepšujeme síť kontaktů a budujeme strategická partnerství

5. VÝSLEDKY
• 2 partnerská setkání v rámci projektu People to people v bulharském Plovdivu a polské Wroclawi - na téma rozvoj  
   dobrovolnictví - EVS a mentoringové programy
• 2 workcampy se zahraničními dobrovolníky - vždy s účastí 5 zahraničních dobrovolníků  (z Ruska, Běloruska, Koreje,  
   Německa a Španělska - angličtina hrou na táborech; ze Španělska, Srbska, Francie a Slovenska - permakulturní 
   renovace zahradního hřiště naší MŠ a ZŠ)
• první realizovaný projekt Evropské dobrovolné služby: EVS for Children in Maternity center, Social services and 
   Kindergarten, s třemi dobrovolnicemi: Daniela Rella (Itálie), Neryelith Díaz Miranda (Španělsko), Monika Podlaska (Polsko) 
• 4 mezinárodní školení - účast 8 zaměstnanců a 4 dobrovolnic v Bulharsku, Skotsku, Polsku, Slovensku a v Čechách

Zahraniční spolupráce Radka
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Zahraniční spolupráce Radka

6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI
• 1 workcamp na nové téma - školka
• 4. proškolený koordinátor EVS v organizaci

7. PLÁNY 
• příprava nového projektu na výměnu zkušeností pracovníků či strategické partnerství
• realizace mezinárodní výměny mládeže
• realizace nového skupinového workcampu

8. PODPOROVATELÉ 
Evropský dotační program Erasmus+, TANDEM, Dům zahraniční spolupráce

It was a great pleasure to be in contact with you during this project.
Big Brothers Big Sisters of America from Bulgaria.

Jsme zřizovatelem samostatné školské právnické osoby, včetně vlastních jeslí (dětské skupiny RADUŠKA) pro péči 
a vzdělávání dětí ve speciálním programu (Step by step), s aktuální kapacitou 46 předškolních a 10 školních dětí.

Škola sídlí naproti naší hlavní provozovně, Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň a je určená pro děti od 1 do 10 let s max. 
kapacitou 46 a 50 dětí. 

Zařízení působí také jako regionální metodické centrum a realizuje své či se podílí na partnerských projektech 
v oblasti rozvoje a vzdělávání, včetně evropských. 

ZAČÍT SPOLU Základní a mateřská škola Kadaň

Po vaší školce se nám popravdě moc stýská a moc
nám tady chybí. Teď, když máme srovnání, vidíme

ještě víc, jak je vaše školka úžasná! A.L.
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1. CO DĚLÁME      2. PRO KOHO TO DĚLÁME
Jsme registrovaný poskytovatel služby dětská skupina • děti od 1 do 3 let pracujících rodičů
(zajištění denní péče o dítě)

3. KDE TO DĚLÁME     4. PROČ TO DĚLÁME
• provozovna 1 - Dlouhá 540, 431 51 Klášterec nad Ohří • usnadňujeme návrat rodičů na trh práce
(pavilon B v MŠ DUHA)     • rozvíjíme dovednosti a sociální vazby dětí
       • přinášíme nové výchovné trendy

5. VÝSLEDKY      6. VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI
Celkový počet podpořených rodin je 14,    • zahájení provozu v září 2017
maximální kapacita 24 dětí    • získání evropské dotace v prosinci 2017

7. PLÁNY      8. PODPOROVATELÉ
• naplnit kapacitu zařízení - 24 míst, ev. sdílená místa ESF ČR, Město Klášterec
• vybudovat Rodinné centrum Klášterec

Jesle Klášterec

Děkuji - včerejší besídka byla krásná. Klobouk dolu 
před všemi, že to s tím „stádečkem“ zvládají :-) K.N.
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Děkujeme všem výše jmenovaným institucím a příznivcům, mediálním partnerům: Kadaňské a Klášterecké noviny, 
Kabelová televize FOKUS, CV deník, portály E- region a Kudy z nudy a našim místním sponzorům: Asecco Solutions, 
Truhlářství Na Špičáku, Stavební firma Tvrzník Kadaň, IT Innovation, Tomsoft, Elvyt Vass, Roal Czech, RS okna, Drogerie 
Rossmann, A.L.L. production s.r.o. a mnoha dalším dárcům.

Díky této spolupráci dosahujeme našich příznivých výsledků a jsme veřejně prospěšnou organizací zlepšující kvalitu
života v našem regionu.

PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE 

Dobrý den, zasílám VELKÉ PODĚKOVÁNÍ za pomoc při realizaci akce na hřišti Šuplík dne 17. 5. 2017.
Vše proběhlo hladce, skvělá práce s dětmi a organizaci akce… V- P., Město Kadaň.
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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.

Výsledek hospodaření spolku jako každý rok vyplývá z výše a skladby získaných dotací, grantů (státních, krajských, 
obecních, nadačních, sponzorských) a výše vlastních tržeb. Díky kvalitní práci se daří zdroje získávat a také tržby mírně 
stoupají. Případný zisk využíváme především na inovační investice a nezbytný rezervní fond pro plynulé cash flow.

Soustavně reagujeme na potřeby regionu a využíváme nové výzvy v souladu s našimi cíli,  např.  na podporu zaměstna-
nosti rodičů  pro vybudování Dětské skupiny v Klášterci nad Ohří.

FINANCOVÁNÍ 

Náklady 2017 Výnosy 2017
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