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1. Úvodní slovo
Rok 2006 byl rokem pokračování profesionalizace a velkého rozvoje organizace.
Změny byly významné a mířily k úspěchům, a za to bych chtěla poděkovat všem
spolupracovníkům, členům a sympatizantům sdružení, kteří k nim přispěli.
V lednu 2006 jsme otevřeli novou prostornou provozovnu v bývalých jeslích
(Na Podlesí 1481) a mohli jsme tak nabídnout další volnočasové aktivity a služby.
Například bodyforming, jazykové konverzace a jiné aktivity pro maminky, souběžné
s programem pro děti. Službu alternativního hlídání dětí (většinou dopoledne,
maximálně 4 hodiny, s donesenou stravou) jsme nabídli maminkám, které si potřebují
vyřídit osobní či pracovní záležitosti, nebo studují či pracují na částečný úvazek.
V březnu jsme obdrželi dotační podporu od MPSV na projekt Nová perspektiva
a snažili jsme se rozšířit naše činnosti dle poptávky a personálních možností – nové
kroužky, aktivity, projekty a proškolení cvičitelek plavání.
V červnu jsme se definitivně odstěhovali z původních prostor v DDM Kadaň pro
získání nezávislosti a možnosti větší flexibility k potřebám klientů. Jelikož jsme ale
nezískali spodní patro bývalých jeslí podle našeho plánu (nutnost zvýšení kapacity
přilehlé MŠ), vybudovali jsme novou učebnu s počítači pro vzdělávací aktivity
dospělých v jiných pronajatých prostorách (Kpt.Jaroše 612, Kadaň).
V srpnu jsme začali realizovat 2 nové projekty z ESF. Jeden pro klienty – 4 půlroční
rekvalifikační kurzy. Druhý společný – vznik poradenského střediska pro
nezaměstnané (klienty) a zároveň proškolení pracovníků sdružení v organizačních
dovednostech, včetně spolupráce s ostatními NNO.
V září jsme za podpory Ústeckého Dobrovolnického centra na základě poptávky
místní nemocnice a vlastní potřeby založili DC Kadaň..
V říjnu jsme s ostatními místními neziskovými organizacemi uspořádali v rámci
celonárodního hnutí: „30 dní pro neziskový sektor“ první Benefici, za účelem
podpory rozvoje DC. Získali jsme akreditaci na program Dobrovolníci pro volný čas
a dobrovolnictví nadále rozvíjíme. Přestože se počet placených zaměstnanců sdružení
zvýšil průměrně na 20 osob, neustálou součástí jejich většinou částečných úvazků je
dobrovolnická činnosti ve prospěch sdružení. Navázali jsme spolupráci s dalšími
přijímajícími organizacemi – dobrovolníci dochází pravidelně do Nemocnice Kadaň,
jednáme s Domovem důchodců a Domem dětí a mládeže v Klášterci nad Ohří.
V listopadu jsme zahájili provoz Plaveckého centra v jediném krytém školním
bazénu v Kadani. Probíhá zde předplavecká výuka mateřských škol a zájmové kurzy
pro veřejnost – děti od 3 let s rodiči a děti od 4 a 6 let.
Díky úspěšnosti v dotačních projektech Evropské unie a dobrému ohlasu naší práce
jsme získali od města Kadaň do symbolického pronájmu nové větší vlastní prostory,
kde bychom konečně všechny své aktivity sloučili pod jednou střechou. V létě 2007
se budeme z našich dvou provozoven stěhovat do čtyřpodlažní budovy v centru
města, s malým pozemkem pro venkovní hřiště a možností vybudování bazénu na
kojenecké plavání v suterénu domu.
V Kadani 17. 4. 2007

Mgr. Hana Vodrážková, jednatelka
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2. O nás – cíle, činnosti
Občanské sdružení Rodiče a děti Kadaně (zkratka RADKA o.s.) vzniklo registrací
u Ministerstva vnitra 4.8.2003 na základě potřeby vytvoření veřejného prostoru pro
všestrannou prevenci a pomoc rodinám s malými dětmi v Kadani.
Cílem bylo vybudování a provozování Mateřského centra, jako zařízení pro aktivní
využití času rodičů na rodičovské dovolené k rozvoji svých dětí i sebe sama
a organizování dalších akcí a programů pro děti i celé rodiny.
V důsledku postupného rozšiřování a zkvalitňování činnosti sdružení došlo
v listopadu 2006 ke změně registrace a chceme být nadále profesionální neziskovou
organizací poskytující péči v oblasti volného času, vzdělávání, sociální práce
a dobrovolnictví.
Sdružení při svých aktivitách posiluje hodnoty mateřství a rodičovství, výchovy
a vzdělávání, rovných příležitostí mužů a žen a vlastní zodpovědnosti člověka.
Činnosti sdružení jsou otevřené, dostupné všem, rozmanité, kreativní, v souladu
s přírodou a zdravým životním stylem.
Snažíme se o integrace rodičů na rodičovské dovolené, včetně handicapovaných
rodin; o rozvoj spolupráce, komunity a celé občanské společnosti; o maximální
vstřícnost potřebám a spokojenosti klientů i pracovníků.
Naše činnosti se dělí do 5 středisek :
1. Mateřské centrum (MC) – především dobrovolnické volnočasové aktivity;
dopolední programy pro (většinou) matky s dětmi na rodičovské dovolené;
odpolední kroužky kurzy pro samotné děti od 3 do 7 let, dospělé; společné
projekty, akce. Provoz Hřiště pro nejmenší.
2. Vzdělávací centrum (VC) – rekvalifikační kurzy a pravidelné poradenství pro
rodiče nezaměstnané a jinak pracovně ohrožené.
3. Dobrovolnické centrum (DC) – vyhledávání, vzdělávání a uplatňován
dobrovolníků pro skupiny potřebných, spolupráce s ostatními neziskovými a
sociálními organizacemi v regionu.
4. Plavecké centrum (PC) – předplavecké aktivity pro děti od 3 let; plavání
kojenců v soukromí; plánování vlastního provozu – bazénu pro kojence a děti
do 3 let.
5. Sociální centrum (SC) – připravujeme registraci a poskytování aktivit dle
zákona.
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3. Organizační struktura
Rozhodující složka organizace

ČLENSKÉ
SHROMÁŽDĚNÍ

RADA SDRUŽENÍ
EXTERNÍ
SPOLUPRACOVNÍCI

DOBROVOLNÍCI
POMOCNÍCI)
VÝKONNÝ TÝM

Výkonná složka organizace
KANCELÁŘ

DOBROVOLNICKÉ
CENTRUM

Dobrov. pro seniory

Dobrov. pro volný čas

Terénní aktivizace

Sociální poradenství

SOCIÁLNÍ
CENTRUM
(připravujeme)

Alternativní hlídání dětí

Kroužky pro děti, dospělé

Dopoledne pro R+d

MATEŘSKÉ
CENTRUM
(rodinné)

Kurzy pro rodiče s dětmi

Kurzy pro děti od 4 let

PLAVECKÉ
CENTRUM

Kurzy pro předškolní MŠ

Projekt PS - Jobklub

Projekt Suport

Projekty CpR a RS

VZDĚLÁVACÍ
CENTRUM

FINANČNÍ A
PERSONÁLNÍ
ODDĚLENÍ

PR A IT
ODDĚLENÍ

Dobrov. v nemocnici

PROJEKTOVÝ
TÝM
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ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ = proběhlo 23.6.2006
RADA SDRUŽENÍ = aktivní členové sdružení, podílející se dobrovolně na chodu
Andrea Hamáková správce webových stránek a IT; vedoucí propagace
asistentka ekologických a hudebních aktivit (Kukačky atd.)
asistentka Komunitního plánování (skupina péče o rodinu)
lektorka kroužku Pohádka II
lektorka cvičení kurzu STOB; kroužku Zajíček
Jana Pajmová
asistentka IT
Kateřina Horynová vedoucí programu MC, evidence členů,
lektorka kroužku Pohádka I, Paletka, Hvězdičky
Kateřina Růžičková lektorka kroužku Pohádka, Paletka, Hvězdičky
lektorka poradenství kurzu STOB; fundraiser
Lada Grozdanová
Manažerka skupiny Komunitního plánování
lektorka kroužku Pohádka II
Olga Šoltésová, Dis. tajemník sociální komise města, asistentka PR
asistentka služby hlídání dětí
Renata Pěničková
Sabina Dolenská –
lektorka bodyformingu, kroužku Háďata
asistentka tvořivých aktivit
VÝKONNÝ TÝM = statutární zástupci sdružení (VT)
Mgr. Hana Vodrážková jednatelka, vedoucí sdružení, projektový manager,
fundraiser, lektorka aktivity Broučci a Kuličky
Jarmila Bůchová
předsedkyně, provozní a stavební technik sdružení
lektorka kroužku Píšťalka, aktivity Dílna
Dana Vindušková
účetní
DOBROVOLNÍCI
Eva Zőrklerová
lektorka kurzu němčiny dospělých
Jana Svobodová, Dis.
lektorka kroužku Baby I, II
Kateřina Rážová
lektorka kurzu angličtiny dospělých
Lenka Houdková
asistentka aktivit MC, „pomoc všeho druhu"
Markéta Strádalová
lektorka kroužku Hvězdičky
Petr Fiala
asistent aktivit MC, „práce všeho druhu"
Mgr. Romana Adámková
speciální pedagožka – poradce Centrum SPUCH
Mgr. Tereza Beníšková
psycholožka – Pedagogicko-psychologická poradna
Veronika Kiršnerová
lektorka kroužku Pohádka I; aktivity Broučci
Jan Paleček, Hana Košťáková - dobrovolníci v nemocnici, pro pacienty z odd.LDN
Hana Košťáková, Petra Manasová, Lenka Káchová, Michal Kalnaj,
Markéta Knapová, Petra Vorlová - dobrovolníci ve službách na Hřišti pro nejmenší
EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
Ing. Ivana Míchalová
lektorka kroužku Baby I, II
Mgr. Jarmila Svobodová
lektorka kroužku Baby III, IV
Mgr. Lucie Svobodová
lektorka canisterapie
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4. Pracovní zařazení
Kancelář
Finanční a pers.odd.
PR a IT oddělení

ředitelka
vedoucí
vedoucí

Projektový tým

- dle záměrů projektů

Provozní zaměstnanci

Mgr. Hana Vodrážková
Dana Vindušková
Andrea Hamáková

Hana Sedláčková

Mateřské centrum

vedoucí
asistenti

Kateřina Horynová
Kateřina Růžičková
Andrea Hamáková
Jana Pajmová
Sabina Dolenská

Vzdělávací centrum

- realizační týmy dle projektů

Dobrovolnické centrum

vedoucí

Adéla Kašková

Plavecké centrum

vedoucí
lektoři

Jarmila Bůchová
Mgr. Hana Vodrážková
Jana Pajmová
Andrea Hamáková

Sociální služby*
(*plánované aktivity)

vedoucí

Olga Šoltésová, Dis.

Sdružení vychází vstříc potřebám zaměstnanců, především matek s dětmi, aby mohly
sladit svůj rodinný a profesní život. Částečné úvazky, pružná pracovní doba, hlídání
dětí a demokratický přístup jsou našimi běžnými nástroji řízení.
V roce 2006 pracovalo ve sdružení průměrně 15 osob – 6 přepočtených úvazků.
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5. Činnost roku 2006
 za rok 2005/6 bylo evidováno 174 dětských členů a účastníků kurzů

a 155 dospělých účastníků našich aktivit, projektů a akcí.

Počet klientů
120

MC, PC - děti

100
MC - dospělí

80
60

PC - školky

40

VC - studenti

20

DC - dobrovolníci

0
činnosti sdružení

 měli jsme k dispozici prostory :

MC Na Podlesí 1481 - herna, malá tělocvična, kuchyňka, zasedací místnost,
sociální zařízení, chodba; přilehlý zahradní pozemek
provozní doba: pondělí – pátek 8-13hod, 15-21hod dle pravidelného rozvrhu
Hřiště pro nejmenší – ve správě sdružení, v zahradě DDM Šuplík Kadaň
provozní doba: pondělí – pátek 15,30-18,00hod a dále dle služeb dobrovolníků
Počítačová učebna Kpt. Jaroše 612 (od září 2006) – pro vzdělávací kurzy
provozní doba: pondělí – pátek 8,00-15,00hod dle rozpisu kurzů
Kancelář DC v Nemocnici Kadaň, 3.p., č. dveří 424 – pro koordinátorku
provozní doba: pondělí 9,00-11,00hod, středa 14,00-16,00 a dle potřeb
Víkendové akce-dle měsíčních programů
 celková roční návštěvnost činila téměř 7 tisíc osob s průměrem přes 600 osob

měsíčně

Roční návštěvnost

MC dopoledne

1400

MC - hlídání

1200

MC - kroužky

1000

MC - aktivity dospělých
MC- projekty

800

MC- akce

600

MC - hřiště

400

PC- kurzy

200

VC - projekty

0
aktivity sdružení

DC - služby
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MATEŘSKÉ CENTRUM
Dopolední aktivity pro rodiče s dětmi
KLOKÁNEK = minitělocvik pro batolata
KUKAČKY = hudba a zpěv
KAŠPÁREK = malé divadélko
ŽABIČKY = cvičeníčko a hrátky pro batolata
FERDA = výtvarně tvořivé aktivity
BROUČCI = masáže kojenců a batolat
KULIČKY = cvičení a relaxace těhotných
ŠIKULKA = keramická dílna pro maminky s dětmi
DVOJČATA = setkávání rodin s dvojčaty
Zájmové kroužky pro děti
BABY = angličtina hrou
PALETKA = malování a jiná tvorba
HVĚZDIČKY = tanečky pro holčičky od 3 let
HÁĎATA = základy latinskoamerických tanců
POHÁDKA = divadelní kroužek pro začátečníky
ZAJÍČEK = aerobik pro děvčátka
Aktivity pro dospělé
NĚMECKÁ A ANGLICKÁ KONVERZACE
BODYFORMING = formování postavy pro maminky,
s hlídáním dětí; ORIENTÁLNÍ TANCE
HUBNEME SPOLU podle STOBU = racionální
životospráva; VEŘEJNÝ PC A INTERNET
VÝTVARNÉ DÍLNY
Rodinné akce
Na tři krále zase o kus dále - slavnostní otevření nových
prostor; Masopustní maškarák - tradiční zábava se
soutěžemi a hudbou; Halloweenská stezka odvahy
katovou uličkou - „náš patent ☺“; besídky; tvořivé dílny;
soutěže a závody; oslavy narozenin; výlety do přírody;
návštěvy a exkurze; dny otevřených dveří; oslavy výročí
a svátků; zimní a letní olympiáda; velikonoční a vánoční
zdobení; zájezdy do divadla a vodního parku; přednášky
a prezentace firem, organizací a odborníků …
- více na www.mc.kadan.cz, v sekci: „Co jsme zažili.“
Služba alternativního hlídání dětí – zdravotnice či
pedagogická pracovnice má připravený program pro 1-5
dětí ve věku od 1,5 do 6 let.
Venkovní Hřiště pro nejmenší -oplocené, zamykatelné,
udržované v čistotě, s kontrolou bezpečnosti mobiliáře,
technicky vhodné pro děti od 1 roku.
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PLAVECKÉ CENTRUM
Sdružení již od svého založení v roce 2003
usilovalo o zavedení plaveckých aktivit pro
děti v Kadani. Nejbližší nabídka této činnosti
je ve 20 km vzdáleném Chomutově a její
dostupnost je komplikovaná. V letošním roce
se nám podařilo po domluvě s městem
a školou zahájit alespoň částečně provoz.
Tři lektorky, členky sdružení prošly
rekvalifikací cvičitel plavání.
V Kadani je jediný (po technické rekonstrukci)
vhodný krytý bazén místní základní školy. Probíhají zde následující aktivity:
Kurzy pro předškoláky z MŠ - proběhlo 6
dvouměsíčních kurzů po deseti lekcích, 2
turnusy od listopadu do března, každé
středeční odpoledne po 3 mateřských
školkách. V dubnu proběhl jeden kurz, vždy 2
všední dopoledne pro přípravnou třídu
praktické školy.
Děti se formou hry sblížili s vodou, využívali
množství pestrých pomůcek a naučili se
základům plaveckých pohybů.
Kurzy pro veřejnost - rodiče s dětmi
od 3 let, samotné děti od 4 a od 6 let
- proběhly 3 kurzy po 10 lekcích, od prosince
do dubna, sobotní dopoledne (ob týden).
Děti s rodiči zažívali společně zábavné hry ve
vodě a starší děti získávali první zkušenosti
s „plaváním“.
Usilovně pracujeme na projektu vybudování
vlastního provozu – vany a bazénu, které by
sloužily především k plavání dětí do 3 let věku.
Kurzy pro veřejnost – kojenci v soukromí proběhly 3 turnusy intenzivního týdenního
kurzu v soukromém bazénu.
Maminky se naučili základní manipulaci
a cvičení s dětmi ve vodě a základní prvky
abecedy potápění.
Plánujeme rekvalifikaci dalších dvou
lektorek na instruktorky pro pohybový,
sociální a psychický rozvoj kojenců, batolat
a dětí předškolního věku pro provozování
kojeneckého plavání, zatím v domácích vanách.
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VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
Probíhalo 5 projektů (především) pro rodiče s dětmi, většinou matky, zaměřených
na zvýšení jejich pracovního uplatnění a snížení nezaměstnanosti:
1. Centrum pro rodinu – střednědobé vzdělávací a poradenské kurzy
V roce 2006 se dokončoval první a zahajoval druhý turnus dvou aktivačně
motivačních rozvojových programů kombinovaných s výukou anglického nebo
německého jazyka a výukou obsluhy PC; dále kurz počítačové gramotnosti a kurz
získání řidičského průkazu skupiny B. Účastnili se 4 skupiny po 10 osobách.
2. Suport – e-learningové vysokoškolské studium
Již v roce 2005 jsme byli osloveni Regionální rozvojovou agenturou o partnerství
v mezinárodním nadregionálním projektu, který pokračuje až do roku 2007.
Z našeho města se účastní 9 žen distančního studia na fakultě finanční a správní,
s přiblíženou výukou v Chomutově a se společným „domácím“ zázemím v našem
MC, s hlídáním dětí.
3. Rekvalifikační středisko – dlouhodobé rekvalifikace pro nezaměstnané se
středoškolským vzděláním. Realizujeme dva kurzy ve dvou turnusech:
Asistentka moderní firmy pro získání znalostí z oblasti výpočetní techniky,
anglického či německého jazyka, práva a podnikatelských aktivit, psychologie
a komunikace.
Obchod – skladové hospodářství s přidanou hospodářskou korespondencí,
a zpracování účetnictví.
Dále k oběma kurzům nabízíme doplňkový kurz - řidičský průkaz skupiny B.
4. Poradenské středisko – součástí je vzdělávání pracovníků v řídících
dovednostech, pořádání „Kulatých stolů“ pro předávání zkušeností mezi
neziskovkami a navázání spolupráce. Nové poskytované služby – od ledna 2007
Jobklub – poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané.

NA podzim jsme připravili další projekt - Vzdělávací středisko, který bude probíhat
v roce 2007. Jde o střednědobé rekvalifikace, kurzy a poradenství, pro nezaměstnané
se základním vzděláním.
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Dobrovolnictví jsme se rozhodli šířit, protože za tři roky existence občanského
sdružení dobře víme jaké má činnost ve prospěch druhých výsledky pro klienta,
i že přináší nové zkušenosti, zážitky a příležitosti pro osobní růst dobrovolníka.
„Být užitečný svému okolí“ je základním principem občanské sounáležitosti.
Ve prospěch DC jsme uspořádali naší první benefiční akci. Účast veřejnosti nebyla
největší, ale přesto především díky sponzorům bylo získáno 20 tisíc, které pomohly
dovybavení kanceláře DC. Druhým ročníkem bychom chtěli zavést tradici a rozvíjet
tak místní filantropii.
(Plánované) SOCIÁLNÍ SLUŽBY
V rámci naší účasti na vzniku 1. Komunitního plánu města Kadaně vzniklo několik
cílů, které bychom v oblasti naší skupiny – péče o dítě a rodinu chtěli realizovat.
V jednání jsou akutně chybějící služby ve městě či regionu a naši odborníci
spolupracují s místní samosprávou i dalšími sociálními organizacemi s cílem zajistit
síť služeb ke spokojenosti potřebných klientů.
OSTATNÍ AKTIVITY A PROJEKTY
Projekt: „Nová perspektiva (MPSV) – zahrnoval základní provoz Mateřského
centra, později i Plaveckého centra, v rámci programu prorodinných aktivit. Novou
perspektivou mělo být získání prostor ve dvojpodlažní budově bývalých jeslí.
Připravili jsme záměr pro radu města, který ale vzhledem k zvýšené porodnosti
nevyšel. Naše prostory připadnou na vybudování další kapacity mateřských škol.
Naštěstí se ale podařilo najít jiné vhodné prostory, kde můžeme svou činnost rozvíjet.
Projekt: „Setkávání“ (nadace VIA) - na jaře byly dokončeny probíhající aktivity
„spojování světů zdravých a nemocných“ z programu Procter&Gamble pro Mateřská
centra. Dále hledáme zdroje pro obdobné počiny. S tímto tématem souvisí i náš
záměr zavedení některých poptávaných sociálních služeb.
Projekt: „Už umíme třídit!“ (ÚK) - na podzim jsme získali dotaci v Programu
rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO).
Mateřské centrum rozvíjí cit pro přírodu a životní prostředí od zahájení své činnosti
a nyní jsme díky podpoře mohli pořídit adekvátní nádoby na tříděný odpad a přispět
k osvětě v této oblasti.
„Jak se žije maminkám s kočárky“ - účast v celonárodní kampani Sítě MC.
V květnu jsme se akcí „Cesta městem“ připojili k této kampani, abychom nejen
odhalili skrytá nebezpečenství, která v Kadani číhají na maminky tlačící kočárek po
chodnících, do úřadů apod., ale také jsme chtěli pochválit. Město udělalo v tomto
ohledu hodně práce a tak nám po pozitivních odezvách na naše ostatní připomínky
(nejčastěji chybějící označení a signalizace na budovách s asistencí pro
handicapované), zůstal snad již jen jeden výrazný problém, a to neposlušní pejskaři.
V této otázce chceme nadále spolupracovat s medii a městskou policií. Akce měla
mediální ohlas v Chomutovské deníku.
Součástí akce bylo i udělení ocenění "Společnost přátelská rodině", které za svůj
přístup a vytvořené zázemí obdržela Cukrárna U Taylorů.
12

6. Prezentace












Sdružení vytvořilo a spravuje vlastní webové stránky: www.mc.kadan.cz, na
kterých jsou mmj. veřejně výroční zprávy; průběhy všech projektů a specializující
se střediska činností.
Odkazy máme umístěny u partnerů a oborových spolupracovníků:
www.rodina.cz, www.materska-centra.cz, www.mesto-kadan.cz,
www.ddmsuplik.cz, www.centrum.cz, www.e-region.cz, www.inreport.cz.
Sdružení pravidelně přispívá svými upoutávkami či reakcemi na akce do místních
Kadaňských novin a místní kabelové televize Fokus. V průběhu roku vyšlo
několik článků v regionálním chomutovském týdeníku CV týden.
Veškerou mediální odezvu evidujeme a slouží k dispozici našim členům.
Při slavnostním otevření nových prostor v lednu 2006 Na Podlesí byl natočen
dokumentární příspěvek do místního televizního zpravodajství.
Na propagaci svých aktivit pro své klienty sdružení využívá nástěnky ve svých
prostorách; v hale DDM Šuplík; vývěsné plochy v MŠ a ZUŠ; v Nemocnici čekárny dětských lékařů; v obchodech s dětským zbožím …
Měsíční programy sdružení jsou k dispozici v městském infocentru jako
součást kulturního programu města Kadaně
Členům jsou rozesílány dle potřeby mailingové listy, databáze čítá 150 kontaktů

7. Finanční zpráva za rok 2006
Sdružení mělo v loňském 3 miliony korun. Podrobný rozpis je dále v tabulce.
Činnosti jsou ze 75% financovány z projektů evropské unie (Vzdělávací centrum).
Vlastní příjmy činí 7% rozpočtu, získané dary a sponzoring 3,6 %.
Státní dotace dosahují výše 12,5 % a dotace města a nadací 4% rozpočtu.
Aktivity Mateřského a Plaveckého centra jsou převážně realizovány na principu
dobrovolnické práce. Třetinu nákladů pokrývá dotace Ministerstva práce a sociálních
věcí v programu prorodinných aktivit – projekt Nová perspektiva.
Plavecké centrum jsme vybavili díky sponzorskému daru Severočeských dolů a.s.
a nadále ho chceme provozovat za pomoci dotací Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.
Dobrovolnické centrum v tomto roce, (do získání akreditace) bylo také
provozováno pouze z darů a dotace Úřadu práce Chomutov na odměnu
koordinátorky. Další příjem získalo z Benefiční akce a věcnou pomoc od Nemocnice
Kadaň.
V roce 2007 chceme v oblasti finančního řízení vypracovat strategický plán, rozvíjet
fundraising směrem k několika významnějším zdrojům.
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Přehled nákladů a výnosů sdružení za rok 2006
náklady

ÚP

MC

MPSV

Město

spotř.materiálu

40 559

materiál DHIM
spotřeba
energie

19 756

prodané zboží
opravy a
údržba

15 427

15 427

cestovné

1 482

telefony

25 272

poštovné

1 532

132 390

16 397

zák.soc.poj.

46 337

5 379

79 950

ost.fin. náklady
178 727

1 258

1 193

48 280

odpisy

1 934

N.VIA
9 007

15 201

1 808

196 946
65 054

Suport

projekty
celkově

2422

1679

564 794

279

2990

44970

151 626

1 482

14 340

500

20529

2988

38 357

26 465

2 145

4476

94

1 532

1 772

847

47

146

2 812

133 258

6 715

65 289

2 489

321 967

150278

87690

14914

577 338

345 733

5 884

183 386

371888

29385

39744

630 287

62 628

175467

6839

13914

258 848

1 225

3091

1261

17 380

1 233 388

715 974

151 257

13 926
9 405
5 000

PS

9148

116 770

100 000

CPR

103 387

9 405
262 000

RS
542 538

46 149

13 926

249 465

Přehled samostatných projektů

19 756

52 050

služby ost.
mzdové
náklady

Celkem

3 656

spon- MC,PC,
zoři DC, ost.

795 192

5 577
118 355

2 236 354

výnosy
tržby vstupné
tržby ostatní
tržby hřiště
tržby za
reklamu
tržby prodej
zboží
úroky
členské
příspěvky

9 775

9 775

182 510

182 510

63 250

63 250

16 539

16 539

175

175

6 050

6 050

dary, dotace

115 772

40 970

262 000

100 000

5 000

523 742

17 380

1 233 388

715974

151257

118355

2 236 354

celkem
výsledek

115 772

319 269

262 000

100 000

5 000

802 041

17 380

1 233 388

715 974

151 257

118 355

2 236 354

6 849

0

8. Plány sdružení na rok 2007
Jak je již psáno v úvodu a v kapitole Plaveckého centra, díky stěhování do větších
prostor na nás čeká velká výzva vybudování vhodného plaveckého provozu pro
nejmenší děti. Ten by se mohl v budoucnu stát dalším zdrojem vlastních příjmů.
Nadále budeme udržovat rodinné volnočasové aktivity Mateřského centra, včetně
ekologických projektů, začleňování handicapovaných nebo příhraniční
spolupráce. Regionální spolupráce v rámci Sítě MC i NNO je samozřejmostí.
Rádi bychom na základě proškolení našich pracovníků zavedli novou službu pro
neziskový sektor – IT webový servis a nadále pokračovali v poradenských
službách – Jobklub pro nezaměstnané, ve spolupráci s úřady práce.
Vzdělávací centrum se v rámci našeho poslání přizpůsobuje cílům evropských
fondů a v plánovaném druhém rozpočtovém období EU se budeme snažit znovu
uplatnit. Tyto zdroje se podílí na celkovém rozvoji organizace, materiálním
i
personálním růstu a zvyšují prestiž a profesionalizaci sdružení.
Chceme rozvíjet dobrovolnictví také mimo naší organizaci a ve spolupráci se
sociálním odborem města zavést některé chybějící sociální služby dle standardů.
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9. Poděkování a spolupráce
SPONZOŘI A DONÁTOŘI V ROCE 2006
ÚP Most/Ústí nad Labem; nadace NROS – fin.dotace na projekt CpR a RS; PS
(spolufinancováno ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu)
Ministerstvo práce a sociálních věcí – finanční dotace na projekt Nová perspektiva
Úřad práce Chomutov – finanční dotace na mzdu koordinátory DC
Město Kadaň - finanční dotace na činnost sdružení a provoz prostor Na Podlesí
Nadace VIA - finanční dotace na projekt Setkávání
Severočeské doly a.s. - finanční dotace na činnost sdružení
Truhlářství Na Špičáku – finanční dotace na činnosti sdružení, údržba provozoven
IT Innovation s.r.o. - propagační služby – webový prostor
Pharm.Dr. Věra Oswaldová – věcné dary do provozovny, nábytek
Stavby silnic a železnic Karlovy Vary a.s. - finanční dotace na činnost sdružení
Energo Tušimice - finanční dotace na činnost sdružení
COLOR 3P - propagační služby
Oiles manufakturing a.s. – finanční dotace na činnosti sdružení
Cukrárna Jirkovská - sladké odměny na akce
Adolf Chvojka - finanční dotace na činnost sdružení
Antonín Vonderka - finanční dotace na činnost sdružení, sekání hřiště
František Bůcha - finanční dotace na činnost sdružení
Gabriela Kindlová - finanční dotace na činnost sdružení, drobné dárky
Josef Novák - finanční dotace na činnost sdružení
ČSOB Kadaň - věcné ceny na akce
VZP Chomutov - věcné dary na akce
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Úřad práce - podpora a partnerství
Město Kadaň – podpora a partnerství
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje – partnerství
Asistenční centrum Most – podpora a pomoc při přípravě projektů
Síť MC v ČR – podpora a poradenství, společná setkávání, školení, aktivity, projekty
Kadaňské noviny, CV týden, KT Fokus – mediální propagace
Divadlo Navenek – partnerství a pomoc při společných aktivitách, Benefici
Františkánský klášter – pan Milota – poskytnutí prostor na akci
SK Kadaň - sleva na veřejné bruslení, koupaliště (pro skupiny)
Jezdecká společnost Na Špičáku – sleva na vození na konících
Na louce o. s – Canisterapie a podpora MC Chomutov
Technické služby města Kadaně – exkurze a podpora
ÚSP Kadaň – společné aktivity a dary, účast na Benefici
Městská policie, knihovna, hasiči – návštěvy, exkurze, akce
MěSSS Kadaň - Domov důchodců – pomoc při Benefici, návštěvy klientů
Kiwanis – partnerství, pomoc při Benefici
Kuprospěchu, ÚSP Háj u Duchova, ZUŚ, VÚM Buškovice – účast na Benefici
Mateřské školy, 1. ZŠ, SŠSaOA Kadaň, Asista Most, VCP Žatec
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