VÝSLEDKY ORGANIZACE RADKA ZA 15 LET:
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ORGANIZACE

VÝVOJ FINANČNÍCH ZDROJŮ

• Každodenní celoroční využití a péče o třípatrovou budovu města pro aktivity dětí
i dospělých s návštěvností přes 17 tisíc osob ročně
• 250 rodin s dětmi v pravidelných aktivitách ročně + logopedické programy
• 100 dětí v 10 zájmových kroužcích ročně + 70 dospělých v kurzech
• 100 týdenních příměstských a 20 pobytových táborů a 20 rodinných pobytů (od r. 2008)
• 4 velké a 12 menších rodinných akcí ročně, s návštěvností 1 tisíc osob
• 200 dětí v kurzech plavání pro veřejnost ročně (od r. 2006)
• 200 dětí v plavecké přípravě předškoláků z MŠ
• Bazén pro plavání kojenců a batolat (od r. 2012)

PROJEKTOVÁ ČINNOST

SKLADBA FINANČNÍCH ZDROJŮ

• 400 rekvalifikovaných dospělých s lepší šancí na nové uplatnění
• 80 podpořených pracovních míst a 30 umístěných pracovníků (od r. 2006)
• 100 osob ve 3 akreditovaných počítačových kurzech, z toho přes 20 seniorů
• 200 osob v jazykových kurzech
• 60 cizinců v kurzech českého jazyka
• 70 akreditovaných dobrovolníků ročně, 200 celkem (od r. 2006)
• 9 dobrovolnických programů (7 akreditovaných) a 12 přijímacích organizací,
kde dobrovolníci pomáhají stovkám potřebných a přináší společnosti 3,5 tisíce
dobrovolnických hodin v hodnotě 445 tisíc Kč ročně
• 450 dětí v 15 turnusech prázdninových táborů, ročně (od r. 2008)
• 70 hendikepovaných klientů v péči Agentury Radost ročně, (2009-2013)
• 300 klientů ve 2 registrovaných sociálních službách ročně (od 2009)
• 5,5 tisíce hodin péče o uživatele v SAS a 770 hodin v OSP ročně,
• 100 klientů v pracovním poradenství ročně (od 2015)
• Burza oblečení a potravinová pomoc, 10 charitativních sbírkových akcí

HOSPODŘENÍ ORGANIZACE

• Sociální firma - provoz restaurace SLUNCE (2010-2013) + klub Underground
• 2. komunitní plán Města Kadaně a Klášterce nad Ohří pro rok 2012-2016
• 25 dětí v mateřské škole se speciálním programem +12 dětí v jeslích (od r. 2011)
• 20 dětí v základní škole ZAČÍT SPOLU + 22 dětí v jeslích RADUŠKA (od r. 2015)

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBYVATELŮM

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBYVATELŮM

• 200 účastníků zahraničních stáží a školení (od r. 2009)
• 20 multikulturních akcí – Café lingua (od r. 2015)
• 5 workcampů s 30 zahraničními účastníky (od r. 2015)
• Akreditace evropské dobrovolné služby (EVS) a zahraničního partnerství
• 5 účastníků EVS na roční dobrovolnickou službu v naší organizaci (od r. 2017)
• 40 dětí ve školním klubu – družině pro děti 1. st. ZŠ (od r. 2016)
• 30 mladých účastníků mezinárodních soutěží, programu DofE (od r. 2016)
• 22 dětí v jeslích Klášterec + Rodinné centrum v Klášterci nad Ohří (od r. 2017)
• 204 nadačních, státních i evropských projektů v objemu přes 106 milionů Kč
• 30 zaměstnanců v pracovním poměru a 10 pracovníků na dohody ročně
• 11 milionů Kč roční obrat + 35 finančních zdrojů ročně za posledních 5 let

RADKA JE VEŘEJNE
PROSPĚŠNÁ NESTÁTNÍ
NEZISKOVÁ ORGANIZACE,
ZAPSANÝ SPOLEK

PROVOZOVNA RADKA z. s.

JESLE KLÁŠTEREC, RODINNÉ CENTRUM KLÁŠTEREC

ZAČÍT SPOLU

Veřejně prospěšná znamená, že je založena za účelem uspokojování potřeb veřejnosti.

Nezisková znamená, že jejím cílem není primárně tvorba zisku k přerozdělení svým

ČINNOSTI SPOLKU JSOU:

správcům či zakladatelům, ale pokud udržitelně a úspěšně hospodaří, investuje zisk dle
Naším účelem je: Rozvoj občanské společnosti různými formami podpory dětí a mládeže,

1) Všestranná prevence a pomoc rodinám s dětmi – Mateřské a Plavecké centrum

zákona do svého rozvoje.

2) Poradenství, výchova a vzdělávání – Vzdělávací centrum a Youth center

dospělých, seniorů a rodin v různých životních situacích.
Nestátní znamená, že není zřízena veřejnoprávním subjektem (jako je př. město, kraj, stát)

Organizace hospodaří se zdroji, které si sama zajišťuje a výsledky jsou každoročně v účetní

3) Dobrovolnictví

uzávěrce a výroční zprávě, veřejně dostupné ve spolkovém rejstříku.

4) Sociální služby
5) Provoz zařízení péče o děti

a nečerpá z jejich rozpočtu žádnou pravidelnou podporu, příspěvek.
Spolek znamená, je jde o sdružení lidí, kteří mají společný zájem a cíl, který prosazují.

• jsme zřizovatel Mateřské a základní školy ZAČÍT SPOLU Kadaň
• provozujeme Dětskou skupinu – JESLE Klášterec nad Ohří

Jde o samostatný nezávislý subjekt, který zakládají min. 3 zakladatelé a dle zákona
ho dále spravují z aktivních členů volené orgány – u nás Členská schůze (cca 15 osob),

Naším cílem je: Být profesionální neziskovou organizací, poskytující péči v oblasti volného

6) Průniková a doplňková činnost je mezinárodní spolupráce – International center

Rada (7 osob), Výbor spolku (3 osoby) - statutární zástupci.

času, vzdělávání, sociálních služeb a dobrovolnictví.

7) Vedlejší činnost - nákup a prodej, pronájem prostor a vybavení.

Všichni členové mají svá práva a povinnosti dle stanov – základního ustavujícího

Naším posláním je: Zaváděním chybějících služeb v místním regionu posouváme hranice

dokumentu, veřejného, zapsaného u krajského soudu.

kvality života dětí a dospělých.

MCR - pestrá činnost
pro děti, dospělé i celé
rodiny
mcr@radka.info

VCR - rozvoj osobnosti
a zvyšování kvalifikace
vcr@radka.info

PCR - výuka plavání
a aktivity ve vodě od tří
měsíců do 100 let
pcr@radka.info

DCR - koordinace a
vzdělávání dobrovolníků
pomáhajících potřebným
dcr@radka.info

SCR - pomoc lidem
a rodinám v tíživé situaci
scr@radka.info

ICR - mezinárodní
spolupráce a výměna
zkušeností
icr@radka.info

YCR - aktivity, programy
a podpora pro mladé

RCK - prorodinné
a volnočasové aktivity

ycr@radka.info

rcr@radka.info

ŠK - školní klub
celoodpolední družina,
doprovody
skolniklub@radka.info

ZaS - rodinná základní
a mateřská škola, jesle

JESLE - celodenní
výchovná péče pro
děti od 1 roku věku

zacitspolu@kadan.cz

jesleklasterec@radka.info

2018
Mikuláš v jeslích v Kláštereci nad Ohří

kurz plavání rodičů s dětmi

mezinárodní návštěva MV - projekt People to people

ceremonie mládežnického programu Duke of Edimburgh

spaní pod širákem na táboře v Lubenci

Cena Křesadlo pro naše dobrovolníky

příměstský tabor

masopustní karneval na Střelnici

akce zážitková JAZDA s polskými dobrovolníky na školách

22

1 472

19 771

REALIZOVANÉ
PROJEKTY

POČET
KLIENTŮ

CELKOVÁ
NÁVŠTĚVNOST

workshop zdravé polévky v MC

workcamp z Francie buduje zahradu ZAČÍT SPOLU

ředitelka RADKY ve finále Ženy regionu

sociální aktivity v Prunéřově

NOVINKY ROKU

Z ČINNOSTI CENTER

PROJEKTY

• Youth center RADKA (YCR) - aktivity pro mládež

• Prorodinné aktivity, kroužky pro děti, kurzy pro dospělé, krátkodobé hlídání,

• Age management – tříletý projekt na vzdělávání pracovníků, mentoring, revize předpisů,
strategický plán na roky 2019-2023

• Rodinné centrum Klášterec (RCK) - prorodinné aktivity, besedy, akce…

veřejné akce, logopedie, školní klub; pobočka v Klášterci nad Ohří

• Skupinový workcamp z Francie - renovace zahrady v ZAČÍT SPOLU

• 15x příměstský tábor, 3x pobytový tábor vč. workcampu

• Dlouhodobé dobrovolnice z Německa – program FSJ

• 2x rodinný pobyty u moře, 1x vzdělávací pobyt pro pěstounské rodiny

• Spolupráce s potravinovou bankou

• Dobrovolnictví – 2x profesní zkouška „Koordinátora dobrovolnictví“

• Inovace webových stránek organizace

• Vzdělávání – firemní zakázky pro celoživotní vzdělávání zaměstnanců

• Cena Křesadlo pro 2 dobrovolníky (kluci Vorlovi)

• Plavání, sociální služby, práce s mládeží, s cizinci

• Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) pro jednoho účastníka, stříbrná úroveň

• Zahraniční spolupráce – reakreditace zahraničního dobrovolnictví

• Účast ředitelky RADKA z. s. ve finále Ženy regionu

• 2x školení z ERASMU+

• Prevence domácího násilí - přednášky na II. stupni ZŠ, první grand z Evropského sboru
Solidarity (na rok 2019)
• Program Sousedé plus – vzájemná výpomoc, webový portál
JESLE KLÁŠTEREC:
21 zapsaných dětí, renovace prostor a hřiště
ZAČÍT SPOLU:
restrukturalizace týmu; otevření druhé třídy dětské skupiny

• Zastoupení ředitelky RADKA z. s. v zastupitelstvu města Kadaně

AKTIVNÍ CENTRA:

2017
školní klub – angličtina hrou

první EVS dobrovolníci s mentory-prezentace ve Slunci

šátkování v MC

pobytový tábor Lubenec se zahraničními dobrovolníky

příměstský tábor

plavání MŠ na 1.ZŠ

partnerské setkání v bulharském Plovdivu

sociální poradenství

tým RADKA

24

1 234

18 330

REALIZOVANÉ
PROJEKTY

POČET
KLIENTŮ

CELKOVÁ
NÁVŠTĚVNOST

jesle v Kláštereci nad Ohří

dobrovolnická beseda ve škole

logohrátky

cvičení rodičů s dětmi Klokánek

NOVINKY ROKU

Z ČINNOSTI CENTER

PROJEKTY

• Posilování týmu - nové služby, projekty

• Prorodinné aktivity, kroužky pro děti, kurzy pro dospělé, kluby, hlídání, veřejné akce,

• 4 evropské projekty v rámci SCR - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

• Realizace první Evropské dobrovolné služby – roční hostování třech zahraničních
dobrovolníků – začlenění do našich aktivit MCR, SCR, MŠ

nově skupinová logopedie, školní klub; aktivity v Klášterci nad Ohří
• 18x příměstský tábor, 2x pobytový tábor vč. workcampu,

a pracovní poradenství v Kadani a Klášterci nad Ohří
• Evropská podpora provozu dětské skupiny v Klášterci nad Ohří

• Zahraniční pracovní návštěva partnerů v Plovdivu a ve Wroclavi

• 1x rodinné pobyty u moře, 1x lyžařský tábor o jarních prázdninách

• První účast mládeže na mezinárodní soutěži Klíč od pevnosti Stará Lubovňa

• Dobrovolnictví – nově mezigenerační aktivita - Program 3G (tři generace)

JESLE KLÁŠTEREC:

• Předání předsednictví Rady dobrovolnických center regionu Severozápad do Karlových

• Vzdělávání – počítačové kurzy pro seniory

zahájení provozu dětské skupiny JESLE Klášterec - podpora města Klášterec nad Ohří

Varů, po dvou letech
• Zavedení registračního systému Webooker

• Plavání, sociální služby, mezinárodní aktivity - 6x školení z ERASMUS+
• Aktivity pro mládež – 2 účastníci DofE, mezinárodní soutěž pro mladé

ZAČÍT SPOLU:
prošla vnitřním auditem a pokračuje v činnosti ZŠ, MŠ a dětské skupiny

AKTIVNÍ CENTRA:

2016
divadlo ve školce ZAČÍT SPOLU

Rada dobrovolnických center

vypouštění balónků Ježíškovi i s partnerskou zahraniční návštěvou

přípravný tým-dětský karneval

dobrovolnický piknik v nemocnici

plavání kojenců-vanička

NGO market v Praze

školní klub

pobytový tábor Bečov

26

1 147

15 943

REALIZOVANÉ
PROJEKTY

POČET
KLIENTŮ

CELKOVÁ
NÁVŠTĚVNOST

kroužek Flétnička

druhé darované sociální auto

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou

Cafe lingua

NOVINKY ROKU

Z ČINNOSTI CENTER

PROJEKTY

• Změna stanov - transformace na zapsaný spolek a úprava názvu na RADKA z. s.

• Prorodinné aktivity, kroužky pro děti, kurzy pro dospělé, kluby, hlídání, veřejné akce

• Nový pohled – výměna zkušeností s Centrem volného času na Slovensku

• Druhé darované sociální auto pro naše terénní sociální aktivity

• Nově Cafe lingua, Kreslení pravou mozkovou hemisférou

• Školní klub – družina pro 40 dětí z 1. st. ZŠ, od 12 do 19 hodin

• Spolupráce s místní akční skupinou (MAS)

• 12x příměstský tábor, 3x pobytový tábor včetně workcampu se zahraničními dobrovolníky

• Doučování školních dětí

• 1x rodinný pobyt u moře

• Spolupráce s EGERIA z.s. – charitativní projekty

• 8 dobrovolnických programů

• Spolupráce s městem Klášterec nad Ohří – sociální služby, dobrovolnictví

• Vzdělávání – kurzy českého jazyka pro cizince

doprovody dětí na zájmové kroužky po Kadani
• People to people – mezinárodní výměna zkušeností v oblasti dobrovolnictví, práce
s mládeží, propagace, financování

• Plavání – nově aquastrečing

ZAČÍT SPOLU:

• Sociální služby – kurz finanční gramotnosti

úspěšná inspekce MŠMT, dvě třídy jeslí

• 3x mezinárodní školení z ERASMUS+

AKTIVNÍ CENTRA:

2015
Tři králové v domě s pečovatelskou službou

bodyforming

školní besedy-prevence domácího násilí

Mikuláš ve škole ZAČÍT SPOLU

dětský karneval

logopedie

kurz plavání rodičů s dětmi

příhraniční návštěva partnerské školky v německém Olbernhau

táborový workcamp se zahraničními dobrovolníky

23

997

17 224

REALIZOVANÉ
PROJEKTY

POČET
KLIENTŮ

CELKOVÁ
NÁVŠTĚVNOST

Den bez aut

hlídání dětí

kroužek Děti na startu

charitativní sbírka potravin v TESCO

NOVINKY ROKU

Z ČINNOSTI CENTER

PROJEKTY

• Otevření detašovaného pracoviště v Klášterci nad Ohří pro sociální služby

• Prorodinné aktivity, kroužky pro děti - nově děti na startu a logopedie kurzy pro dospělé,

• Bez hranic - představování kultury cizinců žijících v Kadani

• Vznik místního centra neformálního vzdělávacího programu „Mezinárodní cena vévody

kluby, krátkodobé hlídání, veřejné akce

• Neboj se otevřít - prevence domácího násilí

• 12x příměstský tábor včetně plaveckých, 3x pobytový tábor

• Akreditace Evropské dobrovolnické služby (EVS) na 3 roky

• Rozvoj managementu a marketingu, aktualizace vnitřních předpisů

• Nově první dvoutýdenní workcamp s 5 zahraničními dobrovolníky

• Registrace v evropském portálu (PIC)

• Převzetí předsednictví Rady dobrovolnických center regionu Severozápad

• 1x rodinné pobyty u moře

• Zavedení firemního facebooku

• Akreditace Dobrovolníci pro kulturu a Dobrovolníci pro nízkoprahová zařízení

ZAČÍT SPOLU:

• Výměna zkušeností pracovníků s Centrem volného času ve Staré Lubovni

• Vzdělávání, plavání

zahájení činnosti I. stupeň základní školy

z Edinburghu“ – Duke of Edinburgh (DofE)

• Sociální služby – nově přednášky prevence domácího násilí na II. st. ZŠ v Klášterci nad Ohří
• 2x mezinárodní školení pracovnic v tréninkových kurzech programu ERASMUS+

AKTIVNÍ CENTRA:

2014
zumba

firemní dobrovolníci ČEZ - výroba keramiky

partnerská návštěva ze Španělska v Prunéřově

aquatěhobik

účast týmu RADKA na dračích lodích

táborový výlet do Klášterce n. O.

táborový den se střelbou

školení dobrovolníků Grundtvig

příměstský tábor v knihovně

16

765

18 492

REALIZOVANÉ
PROJEKTY

POČET
KLIENTŮ

CELKOVÁ
NÁVŠTĚVNOST

rodinné bruslení

kurz plavání dětí

rodinný pobyt u moře v Itálii

charitativní vánoční trhy ČEZ

NOVINKY ROKU

Z ČINNOSTI CENTER

PROJEKTY

• Centrum mezinárodní spolupráce – International cooperation RADKA (ICR)

• Prorodinné aktivity, kroužky pro děti kurzy pro dospělé, kluby, krátkodobé hlídání dětí,

• Rosteme spolu - pro sociálně ohrožené klienty s dětmi, z Nadace rozvoje

• Registrace druhé sociální služby - Odborného sociálního poradenství (OSP)

občanské společnosti

veřejné akce

• Renovace fasády a výměna oken na hlavní provozovně – realizace města Kadaň

• Nově odpolední volné herny – svépomocné skupiny

• Přes hranice jedna dobrovolnice vyjela na roční službu do Saska

• Stabilizace organizace – vytvořen rezervní fond

• 17x příměstský tábor včetně plaveckých, 2x pobytový tábor

• Jiný pohled – návštěva spolku MODURMAL na Islandu, z Norských fondů

• Týmová účast na prvních závodech Dračích lodí v Kadani

• 1x rodinný pobyt u moře

• Grundtvig - výměnné měsíční dobrovolnictví seniorů se Slovenskem

• Inovace webu

• Dobrovolnictví – nově seniorské aktivity, firemní dobrovolníci z ČSOB

• Závěrečná konference k projektu START

• Změna zákona – organizace má status veřejné prospěšnosti

• Vzdělávání – reakreditace počítačových kurzů
• Plavání – nově Aquatěhobik

MŠ a jesle RADUŠKA

• Sociální služby, práce s cizinci, zahraniční spolupráce

první rok provozu a rozšíření o vzdělávání dalších pedagogů či rodičů

• Zahraniční aktivity se Slovenskem, Německem, Islandem

AKTIVNÍ CENTRA:
MŠ
RADUŠKA

2013
Kulatý stůl prorodinných aktivit - Ústecký kraj

táborový výlet na Šumnou

drakyáda

aquaerobic

Benefiční ples neziskovek

tréninková skupina INkluze pro hendikepované

Stezka odvahy Katovo uličkou

závody na kolech na dopravním hřišti

tvoření na příměstském táboře

20

609

14 451

REALIZOVANÉ
PROJEKTY

POČET
KLIENTŮ

CELKOVÁ
NÁVŠTĚVNOST

skákací hrad v MC

příprava svačinek v MŠ RADUŠKA

Prezentace sociálních služeb v Prunéřově

vozítko pro nejmenší v jeslích RADUŠKA

NOVINKY ROKU

Z ČINNOSTI CENTER

PROJEKTY

• Výročí 10 let existence – výstava Co by bylo, kdyby RADKY nebylo

• Každodenní celoroční provoz 5 center

• Předškolní klub - integrace sociálně ohrožených dětí

• Akreditace dobrovolnického programu Pět P a Školní příprava

• Nově předškolní a školní klub

• Šance pro všechny - podpora vzdělávaní dlouhodobě nezaměstnaných a sociálně ohrožených

• Ukončení existence sociální firmy

• Každodenní celoroční provoz soukromé mateřské školy a jeslí

• Pracovní poradenství a Sociálně aktivizační služba v Prunéřově na zakázku města

• Opuštění prostor klubu Underground

• Nově individuální logopedie s garantem

• Zahájení činnosti detašovaného pracoviště městského Centra služeb v Prunéřově

• 8x příměstský tábor, 2x pobytový tábor, 2x rodinný pobyt

RADUŠKA

• Strategický plán na dalších 5 let 2013-2017

• Partnerská spolupráce se Slovenskem, Německem

registrace jako samostatná školská právnická osoba

AKTIVNÍ CENTRA:
MŠ
RADUŠKA

2012
kytarový kroužek

pracovní setkání v Belgii

Valentýnský most lásky

exkurze na statku

plavání rodičů s dětmi

Adventní trhy

kroužek keramiky

ekoprogram Tonda Obal pro mateřské školy

Masopustní maškarák

15

725

13 504

REALIZOVANÉ
PROJEKTY

POČET
KLIENTŮ

CELKOVÁ
NÁVŠTĚVNOST

prorodinné aktivity v herně MC

dobrovolnické dny – 72 hodin

klub Underground

kroužek zumby

NOVINKY ROKU

Z ČINNOSTI CENTER

PROJEKTY

• Týdenní stáž v Chemnitzu v SRN

• Každodenní celoroční provoz 5 center

• Příležitost - závěrečná konference pro regionální partnery ve Střelnici

• Týdenní pracovní návštěva v Halle v Belgii

• Provoz restaurace a klubu

• Nadační fond Veolia - (pomoc při vyklízení prostor budoucí dílny Štístko)

• Návštěva v MŠ Rabennest

• Veřejné akce – nově Tři králové, Yetti, Most lásky, Skřítek Kadaníček…

• S pomocí jde všechno líp (nadace Albert, doučování sociálně ohrožených dětí)

• Otevření vlastního bazénu - pro kojence a batolata v suterénu provozovny

• 6x příměstský tábor, 1x pobytový tábor

• START – podpora rekvalifikace či podnikání žen po rodičovské dovolené

• 1x rodinný pobyt u moře
• 1x plavecký pobyt v Jizerských horách
• Rozvoj mezinárodní spolupráce

AKTIVNÍ CENTRA:
MŠ
RADUŠKA

2011
cvičení rodičů s dětmi Klokánek

členská schůze spolku ve Slunci

pracovní setkání projektu Komunitní plán

volejbalový turnaj neziskovek

firemní dobrovolnictví

příměstský tábor na hřišti

Den bez aut

budování hřiště a zahrady u RADUŠKY

příměstský tábor v přírodě

18

863

15 939

REALIZOVANÉ
PROJEKTY

POČET
KLIENTŮ

CELKOVÁ
NÁVŠTĚVNOST

kroužek orientálních tanců

zpívání rodičů s dětmi Kukačky

teambuilding

seniorské aktivity

NOVINKY ROKU

Z ČINNOSTI CENTER

PROJEKTY

• Otevření jeslí a mateřské školy RADUŠKA

• Provoz 5 center, provoz restaurace a klubu, veřejné akce

• Dílna Štístko - podpora tréninkových aktivit pro hendikepované, v suterénu MŠ,

• Rozšíření agentury RADOST o tréninkovou skupinu Inkluze

• 5x příměstský tábor, 1x pobytový tábor

• SOFIRA - 2 ocenění – Ethnik friendly zaměstnavatel, Společnost přátelská rodině

• 2x rodinný pobyt u moře, 1x plavecký pobyt v Krkonoších

• S pomocí jde všechno líp - doučování sociálně ohrožených dětí, nadace Albert

• Vybudování Klubu pro mladé Undergound v suterénu Slunce

• 5x certifikovaný kurz Silné rodiče – silné děti ® - v Kadani, Klášterci, Chomutově a Žatci

• START – podpora podnikání žen

• Navázání spolupráce - Den firemního dobrovolnictví - 10 zaměstnanců z ČEZu – pomoc

• Města schválila Komunitní plán 2012-2016 v Kadani a v Klášterci nad Ohří

• Za lepší prací - vzdělávací kurzy pro dospělé

s opravou hřiště a výrobou keramických dárků

nadační fond Veolia

• Zahraniční partnerství

• Týdenní stáž v SRN a návštěva v Belgii, spolupráce s MŠ Rabennest Chemnitz

AKTIVNÍ CENTRA:
MŠ
RADUŠKA

2010
exkurze biostatek Valeč

pobytový tábor Kotvina

pracovní cesta do Aue v SRN městské slavnosti

návštěva Technických služeb, třídění odpadu

vánoční večeře dobrovolníků

návštěva u hasičů

počítačový kroužek pro děti Ajťák

rodinný pobyt u moře v Itálii, cvičení rodičů + hlídání dětí

zimní plavecký pobyt rodičů s dětmi v Pekle v Jizerských horách

10

766

16 150

REALIZOVANÉ
PROJEKTY

POČET
KLIENTŮ

CELKOVÁ
NÁVŠTĚVNOST

první darované sociální auto

Po stopách Yettiho na Alšovce

modelářský kroužek Mašinky TT

plavání rodičů s dětmi v Relaxu

NOVINKY ROKU

Z ČINNOSTI CENTER

PROJEKTY

• Vznik naší sociální firmy SOFIRA Kadaň s.r.o.

• Ustálený provoz 5 center

• Mateřská škola RADUŠKA - Evropská podpora: vybudování zařízení péče o děti

• Otevření a provoz restaurace SLUNCE na kadaňském náměstí

• Nově keramická dílna

• SOFIRA - Evropská podpora vybudování sociální firmy

• První darované sociální auto pro naší sociální firmu

• Veřejné akce – nově karneval, exkurze biostatek Valeč…

• Druhý Komunitní plán pro města Kadaň a Klášterec nad Ohří 2012-2016, ESF

• Příprava nového provozu – předškolní zařízení RADUŠKA

• 2x příměstský tábor, 1x pobytový tábor

• Za lepší svět - rekvalifikace pro získání lepšího uplatnění na trhu práce, ESF

• Týdenní stáž pracovníků v neziskové organizaci v německém Chemnitzu

• 2x rodinný pobyt u moře, 1x plavecký pobyt na Šumavě

• Investiční podpora MŠMT na vybudování plaveckého centra v suterénu provozovny

• Týdenní pracovní návštěva belgického Halle

• Spolupráce - Zdravý úsměv, Ambasadorky, Hudební škola Yamaha, EKOKOM
• Každodenní provoz restaurace pro rodiny s dětmi – akce, rozvoz obědů do okolních firem
• Mezinárodní aktivity

AKTIVNÍ CENTRA:

2009
partnerské setkání v německém Crimmitschau

Den otevřených dveří, návštěva senátorky Filipi

závěrečná konference evropských projektů na Střelnici

ekoakce s Tondou Obalem

nové mlýnky na hřišti

fotokroužek

kroužek Píšťalka

canisterapie v nemocnici

Fíkovo narozeniny se stavebnicí Kapla

21

778

14 745

REALIZOVANÉ
PROJEKTY

POČET
KLIENTŮ

CELKOVÁ
NÁVŠTĚVNOST

projekt Připoj se - zviditelnění - reflexní prevence

plavání rodičů s dětmi na 1.ZŠ

nordic walking klub

orientální tance pro dospělé

NOVINKY ROKU

Z ČINNOSTI CENTER

PROJEKTY

• Sociální centrum RADKA (SCR) – registrace Sociálně aktivizační služby (SAS)

• Prorodinné aktivity

• Příležitost do budoucna - vzdělávání rodičů a mezinárodní výměna zkušeností v oblasti

• Agentura RADOST pomoc potřebným – pro hendikepované, garant PhDr. Vlasta Šedá

• Kroužky pro děti i dospělé – nově železniční modelářství, fotokroužek, orientální tance

• 2. etapa vybudování hřiště Zahrádka – mlýnky a průlezky (grant nadace VIA)

• Veřejné akce - velikonoční zajíček, návštěva Kozí farmy a Dopravního hřiště s Městskou

• Týden neziskového sektoru – prezentace a Benefiční ples v KD Střelnice pod záštitou
města - 12 organizací, návštěvy škol, veřejnosti
• Návštěva senátorky Daniely Filipi na oslavě 6. narozenin organizace při prvním Dni
otevřených dveří organizace
• Mezinárodní stáž v KJF e. V. Chemnitz - 5 pracovníků sdružení a 5 partnerů z místních
organizací

Policií, Tonda obal na cestách, Stezka odvahy Katovo uličkou, fotosoutěž …
• 2x příměstský tábor, 1x pobytový tábor
• 2x pobyt pro rodiny s dětmi u moře, 1x plavecký pobyt v Jizerských horách
• Vzdělávací programy pro dospělé (počítačové kurzy)
• Nově akreditace Dobrovolníci v programu Pět P - pro pomoc dětem
• Plavání pro děti, vana pro kojence

• Zastoupení ředitelky RADKA z. s. v prezidiu Sítě pro rodinu

AKTIVNÍ CENTRA:

výchovy a vzdělávání; tříletý evropský projekt, pro 10 místních partnerů (město, NNO…)
• Evropská podpora: vznik sociální firmy SOFIRA – provoz restaurace Slunce
• vybudování mateřské školy RADUŠKA
• Ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy (MŠMT) – první podpora na volnočasové
aktivity děti
• Ministerstvo zdravotnictví (MZ) – první dotace na program Dobrovolníci v nemocnici

2008
divadelní Kašpárek v MC

plavání rodičů s dětmi v Labyrintu

Fíkovo narozeniny – výstava 5 let RADKY

Kozí farma v Zásadě

masáže kojenců Broučci

hrátky na hřišti s novým plotem

plavecký pobyt pro rodiny s dětmi Zlatník

focení s Maxipsem Fíkem

dopravní hřiště s městskou policií

15

530

12 800

REALIZOVANÉ
PROJEKTY

POČET
KLIENTŮ

CELKOVÁ
NÁVŠTĚVNOST

třetí benefice Bubble show Matěje Kodeše a Máji

vypouštění balónků Ježíškovi

první pobytový tábor Kotvina

zdobení vánočního stromku na náměstí

NOVINKY ROKU

Z ČINNOSTI CENTER

PROJEKTY

• Třetí benefiční akce – Bubble show Matěje Kodeše a Máji – výtěžek na hřiště

• Dopoledne pro rodiče s dětmi, odpolední kroužky pro děti, dospělé

• Ústecký kraj - první dotace na prorodinné a sociální služby

• Vybudování Hřiště Zahrádka – slavnostní otevření 14. 9. 2008

• Hlídání dětí, provoz dvou hřišť, ekologické aktivity – třídění, udržitelnost

• Město Kadaň - první dotace na klasickou činnost MCR a DCR (30 tis Kč)

• Sbírka Plaňkování na nový dřevěný plot – zapojení škol na grafický návrh

• 1x pobyt pro rodiny s dětmi na horách

• Dotační pauza evropských projektových období – část týmu nezaměstnaná

• Akreditace počítačových kurzů – Základy obsluhy počítače

• Prvně 2x příměstský tábor a první pobytový tábor v Kotvině

• Závěrečná konference k ukončení evropských projektů

• Veřejné akce - návštěva ZOO, Kozí farmy; Dopravní hřiště s Městskou Policií, Tonda obal

• První strategický plán organizace na 5 let 2008-2012

na cestách, Stezka odvahy Katovo uličkou…
• Poradenský Jobklub pro dlouhodobě nezaměstnané
• Plavání pro děti, MŠ

AKTIVNÍ CENTRA:

2007
Vítání máje na Františkáně

vánoční dárek - taneční podložky

závody na koloběžkách - kolečkyáda

Den otců

návštěva Fíka v RADCE

canisterapie v nemocnici

velikonoční břízky na náměstí

ekologické putování skřítka Kadaníčka

plavání MŠ na 1. ZŠ

11

586

9 438

REALIZOVANÉ
PROJEKTY

POČET
KLIENTŮ

CELKOVÁ
NÁVŠTĚVNOST

velikonoční zajíček

druhá benefice s kouzelníkem Kožíškem

večerní bodyforming pro ženy

stezka odvahy Katovo uličkou

NOVINKY ROKU

Z ČINNOSTI CENTER

PROJEKTY

• Schválení pronájmu městské budovy k realizaci celé činnosti „pod jednou střechou“

ROZČLENĚNÍ AKTIVIT NA 5 CENTER

• Vzdělávací středisko - rekvalifikační kurzy

• Mateřské centrum

• TANDEM – program Odmalička – Von klein auf – navázání mezinárodní spolupráce se

Kpt. Jaroše 630, od června 2007 vnitřní rekonstrukce svépomocí
• Slavnostní narozeninové (14. 9. 2007) - slavnostní otevření nové provozovny
v bývalém domově důchodců - všechny aktivity „pod jednou střechou“

• Plavecké centrum
• Dobrovolnické centrum

• Plavání kojenců ve speciální vaně

• Vzdělávací centrum

• Druhá benefiční akce - kouzelnické vystoupení po rodiny s dětmi – výtěžek zdvojnásoben

• Sociální centrum

nadací Divoké husy a využit na dřevěné oplocení provozovny
• Nové logo, spuštění webových stránek: www.radka.kadan.cz

SRN – Chemnitz v oblasti aktivit s dětmi
• Pod jednou střechou – provoz MCR a rekonstrukce prostor, podpora MPSV

• rozšíření nabídky aktivit a činnosti
• spolupráce, partnerství

AKTIVNÍ CENTRA:

2006
kreativní dílny

letní plavání rodičů s dětmi na koupáku

první benefice pro DC

společné focení MC v parku

Cesta městem - bourání bariér

cvičení rodičů s dětmi na míčích Žabičky

víkendový seminář orientálních tanců

divadelní kroužek

Putování se skřítkem Kadaníčkem, sběr odpadků na Svaťáku

8

399

6 459

REALIZOVANÉ
PROJEKTY

POČET
KLIENTŮ

CELKOVÁ
NÁVŠTĚVNOST

beseda se zubařkou v MC

bruslení pro rodiče s dětmi

besídka tanečního kroužku Háďata ke dni matek na Liďáku

projekt Support pro studium matek s dětmi

NOVINKY ROKU

Z ČINNOSTI CENTER

PROJEKTY

• Dobrovolnické centrum RADKA (DCR) – s podporou Nemocnice Kadaň

• Prorodinné dopolední aktivity pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené

• Profineziskovka – rozvoj kapacity sdružení

• Plavecké centrum RADKA (PCR) – převzetí plaveckých kurzů pro MŠ s podporou města

• Zájmové odpolední kroužky pro děti od 3 let, pro dospělé

• Rekvalifikační středisko - zvyšování kvalifikace rodičů

• Tříkrálové (6. 1. 2006) - slavností otevření nových prostor sdružení v bývalých jeslích -

• Krátkodobé hlídání dětí, aktivity pro rodiče s dětmi - nově dílny…

• Poradenské středisko - podpora posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb

herna, tělocvična, kuchyňka a dílna / kancelář s prvním počítačem
• První Benefiční ples v rámci „Týdne pro neziskový sektor“ - společenský ples,
prezentace NNO s pomocí ostatních organizací z Kadaně – výtěžek na rozvoj DCR

• Rodinné akce – zájezdy, tradice, dětský karneval, zdobení vánočního stromku,
vození na koních
• Předplavecký výcvik předškoláků z kadaňských MŠ
• Plavání rodičů s dětmi od 2,5 let, dětí od 4 a 6 let – v bazénu 1. ZŠ
• Plavání kojenců v soukromí
• Vzdělávací aktivity pro dospělé v projektech + jazykové kurzy

a NNO v regionu, služba JOB KLUB pro nezaměstnané
• Už umíme třídit! - rozvoj ekologických aktivit
• Ministerstvo vnitra (MV) – první dotace na program Dobrovolníci pro volný čas - navázání
spolupráce i s přijímajícími organizacemi kam dobrovolníci dochází – DDM v Klášterci apod.
• TANDEM – příhraniční spolupráce s Německem

2005
venkovní akce

Skřítek Kadaníček na Svaťáku

Týden neziskového sektoru v Orfeu

pálení čarodějnic

výlet do Aquadromu v Mostě

návštěva MC v DOZP

maškarák MC v DDM

svačinka v herně MC v DDM

nový kolotoč na Hřišti pro nejmenší

5

211

3 188

REALIZOVANÉ
PROJEKTY

POČET
KLIENTŮ

CELKOVÁ
NÁVŠTĚVNOST

dýňování na Falconě

canisterapie

exkurze u technických služeb

pohybový kroužek

NOVINKY ROKU

Z ČINNOSTI

PROJEKTY

• Profesionalizace organizace – zaměstnanci z dobrovolníků a nárůst dalších

• 8x prorodinné dopolední aktivity pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené

• Setkávání - volnočasová zájmová činnost pro rodiny i s hendikepovanými dětmi

• Využívání dalších prostor v DDM – tělocvična, sál, keramika…

• 6x zájmové odpolední kroužky pro děti od 3 let

• Nová perspektiva – rozvoj organizace, prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících

• Vzdělávací centrum RADKA (VCR) - podnájem a vybudování počítačové učebny v objektu

• 3x kluby pro dospělé – dvojčata, STOB, cvičení těhotných

Kpt. Jaroše 612
• Partnerství s městem - projekt Komunitní plán Kadaně, oblast péče o rodinu
• Sjednání podnájmu v bývalých jeslích v MŠ Na Podlesí

• Logopedická poradna
• Rodinné akce – zájezdy, přednášky, soutěže, besídky, víkendové pobyty, Mikulášská
nabídka, Drakiáda, Stezka odvahy Katovo uličkou, exkurze – hasiči…
• Partnerství Regionální rozvojové agentury ve vzdělávacím projektu SUPORT pro matky
s dětmi

o malé dítě či děti, pokračování podpory z MPSV
• SUPORT - mezinárodní dvouletý projekt, zvyšování kvalifikace matek s dostupností
e-learningu a hlídáním dětí
• Centrum pro rodinu - vzdělávací aktivity a rekvalifikace s možností hlídání dětí

2003 – 2004
divadelní kroužek Pohádka

cvičení s dětmi Žabičky

táborák na Falconě

zpívání s dětmi Kukačky

otevření Hřiště pro nejmenší za DDM

závody na kolech

kolečkyáda v lesoparku

odpolední cvičení rodičů s dětmi Myšáci

první klienti MC

4

72 / 118

2096 / 2934

REALIZOVANÉ
PROJEKTY

POČET
KLIENTŮ

CELKOVÁ
NÁVŠTĚVNOST

hravé odpoledne s hasiči

vánoce pro zvířátka

výstava MC v galerii

drakyáda

ZAČÁTEK

Z ČINNOSTI

UDRŽITELNOST – první 4 podané žádosti

RaDKa o. s. neboli Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení

• Dopolední setkávání pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené - pro všestranný rozvoj

• Zahájení projektového managementu pro zajištění financí na další fungování

• založení Mateřského centra RADKA (MCR)

dětí a společenskou integraci dospělých

• Registrace u Ministerstva vnitra ČR, 4. 8. 2003

• Odpolední zájmové kroužky – divadelní, pohybový, Baby angličtina, Flétnička

• Potřebnost – nedostatečná nabídka aktivit pro rodiny s malými dětmi

• Tvořivé dílny pro celé rodiny

• Prostory – jedna místnost v DDM (symbolický pronájem od města)

• Rodinné výlety – Aquadrom Most, divadla, ZOO, Štědrý den pro zvířátka, Drakiáda,

• Personál – společensky účelné místo koordinátorky od Úřadu práce / dobrovolníci na
kroužky, akce, administrativu atd.
• Dotace a dary na činnost – 25.000,- Kč od města, místní věcní dárci
• Sponzoři – 90.000,- Kč nadace ČEZ, 60.000,- Kč místní firmy
• Plány – vybudování „Hřiště pro nejmenší“ / zvýšení nabídky aktivit pro děti i dospělé,
zájmové kroužky / prostor pro seberealizaci a setkávání se

přírodovědné procházky – Stopař …

a profesionalizaci
• Profineziskovka – rozvoj sdružení, aktivit pro potřebné, podpora Ministerstva práce
a sociálních věcí (MPSV)
• Svépomocné budování „Hřiště pro nejmenší“ – pro děti od 1 roku, za DDM, na pozemku
města (za symbolický pronájem)

• Logopedická poradna

• Dar nadace ČEZ 90 tisíc Kč na venkovní dětský kolotoč

• Členství v Síti mateřských center v ČR, krajská spolupráce

• S ohledem na nulové celoroční možnosti pro plavání dětí (batolata, sportovní klub atd.)
jsme připomínkovali studii výstavby víceúčelové sportovní haly v Kadani.

