
1 

 

RaDKa o. s. neboli Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení rok 2003 a 2004 

- vznik registrací u MV ČR v srpnu 2003 

- NNO původně registrovaná za účelem založení Mateřského centra Kadaň 

- důvodem založení MC byla nedostatečná nabídka aktivit pro rodiny s malými dětmi 

- nápadů je mnoho, jedna místnost v DDM na naše aktivity nestačí, hledáme větší prostory 

 

- v září 2003 byl předložen radě města Kadaně první projekt sdružení nesoucí název CEZAR (Centrum zájmových 

aktivit rodiny*). V projektu jsme počítali s využitím objektu, který byl t. č. ve vlastnictví města a byl určen k prodeji. 

Vzhledem k předmětu činnosti (jednalo o budovu bývalých jeslí s přilehlým pozemkem) se nám jevil pro naše 

záměry naprosto ideální.  

- od města jsme za rok 2003 obdrželi dotaci na činnost ve výši 25 000 Kč. Peníze jsme se spolu se sponzorskými 

dary ve výši 20 000 rozhodli věnovat na vybudování „Hřiště pro nejmenší“. Na bezpečné vybavení hřiště byly 

podány ještě další tři žádosti o dotaci. 

- počátek roku 2004 byl poznamenán zklamáním. Rada města rozhodla o prodeji námi vyhlédnutého objektu pro 

CEZAR. Nastává problém s umístěním „Hřiště pro nejmenší“. 

- nakonec se sdružení podařilo získat do pronájmu pozemek města v bezprostřední blízkosti provozovny MC 

u DDM. Od nadace Duhová energie jsme na hřiště obdrželi 90 000 Kč. Sponzorská práce kadaňských firem na 

úpravu pozemku byla vyčíslena na 60 000 Kč. V současné době je hřiště plně využíváno, funguje systém služeb 

dobrovolníků, díky kterému se daří udržovat řád a pořádek. Symbolický poplatek za využití hřiště je 10 Kč.  

 

Dopolední program MC je v letech 2003 a 2004 provozován v herně MC v DDM Šuplík nebo na Hřišti pro 

nejmenší. K některým větším akcím zapůjčuje vedení DDM svůj sál. Částečně placená pracovní síla je v tomto 

období pouze koordinátorka MC díky dotaci z ÚP. 

Odpoledne se herna MC začala využívat pro tvořivou dílnu, logopedickou poradnu, kroužek angličtiny, flétničky, 

dramatický a pohybový kroužek. Vedoucími kroužků jsou dobrovolníci. 

Sdružení pořádá akce pro rodiny s malými dětmi: zájezdy do Aquadromu, ZOOparku, divadel, procházky přírodou, 

ohníčky, Štědrý den pro zvířátka, pouštění draků, Stopař v parku a další.  

Ve druhé polovině roku 2004 vedení sdružení pilně pracuje na psaní projektů, které by nám zajistili finance na další 

fungování a profesionalizaci.  

S ohledem na nulové možnosti pro plavání dětí, jsme připomínkovali studii výstavby víceúčelové sportovní haly v Kadani. 

*) Projekt CEZAR ve zkratce: 

Kromě nezbytné herny jsme v objektu bývalých jeslí plánovali vybudovat venkovní hřiště v přilehlé zahradě, vnitřní 

bazén na plavání kojenců a malých dětí a další prostory pro rozšíření programové náplně sdružení, včetně aktivit 

pro dospělé. Projekt jsme chtěli financovat z dotací  grantů nadací a státních institucí. Znamenalo by to 

samozřejmě mnoho práce a úsilí, ale odhodlání jsme měli.  
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RaDKa o. s. neboli Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení rok 2005 

 

Díky úspěšnosti v projektech se daří sdružení postupně profesionalizovat a z nadšených dobrovolníků se stávají 

nadšení zaměstnanci a přibývají noví dobrovolníci. Nabídka aktivit se neustále rozšiřuje, sužuje nás nedostatek 

místa. Ve větší míře využíváme dalších prostor DDM, ale toto řešení se nejeví jako perspektivní 

 

- v dubnu 2005 uzavírá sdružení Smlouvu o partnerství při realizaci projektu "Zpracování komunitního plánu města 

Kadaně", má své zapálené zástupce v pracovní skupině „Péče o rodinu a dítě“ 

 

 od října 2005 do března 2006 probíhá projekt „Setkávání“za finanční podpory nadace VIA z programu 

Procter&Gamble pro Mateřská centra. Cílem projektu bylo umožnit volnočasovou zájmovou činnost rodinám se 

zdravotně postiženými dětmi nebo dětmi se speciálními potřebami a různými omezeními. 

 

- pro rok 2005 je schválena dotace na projekt „Profineziskovka“, který si klade za cíl předcházet problémům 

pramenících se sociálního vyloučení rodiče pečujícího o malé dítě či děti. 

MC Kadaň je členem Sítě mateřských center ČR a v květnu 2005 se v Mostě připojilo k projektu „Tesco – charita 

roku 2005“ aktivitou tvoření přáníček pro maminky ke Dni matek. 

 

- v srpnu 2005 předkládá sdružení radě města „Projekt využití jeslí“. Jedná se o druhý pokus získat do pronájmu 

budovu dalších zrušených (tentokráte již posledních) jeslí v Kadani. K našemu velkému potěšení v září městská 

rada schválila pronájem prostor. Bohužel však jen prvního patra, přízemí si ponechává přilehlá MŠ pro svoje 

potřeby. 

 

- od září 2005 se zahajuje dvouletý mezinárodní projekt „SUPORT“, probíhá v našich prostorech ve formě 

"společné domácí výuky" matek, které si chtějí zvýšit kvalifikaci s dostupností e-learningu a hlídáním dětí  

 

- od září 2005 začíná také další dvouletý projekt „Centrum pro rodinu“ jedná se o vzdělávací aktivity a rekvalifikace 

s možností hlídání dětí.  

 

1. 12. 2005 proběhlo podepsání podnájemní smlouvy mezi RADKA o. s. a MŠ Na Podlesí a předání klíčů. 

Nastalo období zvelebování prostor. Ukázalo se, že kapacita horního patra není dostačující pro všechny aktivity 

a programy. A tak prozatím není možné stěhování MC z DDM Šuplík. 

Navíc jsme dokonce nuceni si na probíhající i plánované vzdělávací projekty pronajmout další místnost v Kadani 

(jako učebna nám slouží až do pololetí 2007 místnost v ulici Kpt. Jaroše 612).  

 

 herna v prostorech Na Podlesí tělocvična Na Podlesí        další víceúčelová místnost 
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RaDKa o. s. neboli Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení rok 2006 

 

- na Tři krále roku 2006 se uskutečnilo oficiální slavnostní otevření nových prostor sdružení. 

Od nového pololetí se tedy již některé kroužky stěhují do našich nových prostor, které čítají hernu, malou tělocvičnu 

(zrcadlový sálek), kuchyňku a místnůstku (dílnička a kancelář v jednom) s kulatým stolem a s PC. 

Zahajujeme novou službu – hlídání dětí pro veřejnost za velmi mírný poplatek.  

- pro rok 2006 je schválena dotace na projekt „Nová perspektiva“ navazující na Profineziskovku z roku 2005. 

Zde je ve zkratce nabídka aktivit Mateřského centra Kadaň v tomto období: 

Pravidelný program MC – každý všední den; je zaměřen na děti a rodiče na RD  

Odpolední kroužky pro předškoláky – výtvarný, dramatický, jazyky, tanec, cvičení 

Další aktivity pro rodiče s dětmi – dílny, setkávání dvojčat, masáže kojenců, volná herna  

Aktivity pro dospělé – konverzace v AJ a NJ, bodyforming, hubneme se STOBem, těhulky 

Rodinné akce – Aquadrom Most, přednášky, soutěže, tradice, maškarák, stezka odvahy, zdobení vánočního 

stromku, vození na koních, zájezdy do divadla, výlety do zoo a další. Rodinné akce 

aj. jsou zdokumentovány na našich webových stránkách (Co jsme už zažili). 

- v červenci 2006 se zahajuje další dvouletý projekt „Rekvalifikační středisko“. 

Jeho cílem je zvyšovat kvalifikaci rodičů podle potřeb současného trhu práce 

v Ústeckém kraji. Toto úsilí směřuje ke snížení potencionální nezaměstnanosti 

v mladých rodinách v Kadani, Klášterci nad Ohří i přilehlých obcích. Za tímto účelem 

je z důvodu nedostatku místa nutné pronajmout další místnost v Kadani (jako učebna nám slouží až do pololetí 

2007 místnost v ulici Kpt. Jaroše 612).   

- v srpnu 2006 se zahajuje osmnáctiměsíční projekt „Poradenské středisko“. 

Je zaměřen na podporu posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb – vzdělávání, předávání zkušeností, 

posílení vztahů mezi jednotlivými NNO v regionu a provozování služby pro nezaměstnané „JOB KLUB“. 

- v září 2006 zahajuje pod hlavičkou Radka o. s. provoz „Dobrovolnické centrum Kadaň“. 

Dobrovolníci pomáhají na oddělení LDN kadaňské nemocnice (kde se nám podařilo 

získat kancelář pro koordinátorku) či pomáhají při aktivitách MC 

- v říjnu 2006 se ve prospěch rozvoje DC konala v kulturním domě v Kadani první 

Benefiční akce – společenský ples a prezentace NNO, kterou jsme s ost. místními org. 

uspořádali v rámci celonárodního říjnového hnutí: „30 dní pro neziskový sektor“. 

- v říjnu 2006 vzniká „Plavecké centrum Kadaň“ jako další část Radka o. s. 

Na základě rozhodnutí Odboru školství a kultury v Kadani se stává provozovatelem 

„Předplaveckého výcviku předškoláků z kadaňských MŠ“. Dosud za touto aktivitou děti 

dojížděly do Chomutova. Zároveň se zahajují sobotní kurzy „plavání“ pro rodiče s dětmi 

od 2,5 let a děti od 4 a 6 let. Všechny plavecké aktivity probíhají v jediném kadaňském 

krytém bazéně v 1. ZŠ od listopadu 2006 do dubna 2007, kdy je bazén v provozu. 

- v druhé půli roku 2006 byl schválen příspěvek Ústeckého kraje na projekt „Už umíme třídit!“, který jsme využili na 

rozvoj ekologických aktivit a pořízení atraktivní skříně na tříděný odpad. 

- v prosinci 2006 jsme pak získali akreditaci na program Dobrovolníci pro volný čas a navázali jsme spolupráci 

s dalšími přijímajícími organizacemi – dobrovolníci dochází pravidelně do Nemocnice Kadaň, Domova důchodců 

a Domu dětí a mládeže v Klášterci nad Ohří.  
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RaDKa o. s. neboli Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení rok 2007 

 

- v lednu 2007 se zahajuje další osmnáctiměsíční projekt „Vzdělávací středisko“. Jedná se opět o rekvalifikační kurzy 

směřující k posílení zaměstnanosti.  

Na jednání Sociální komise, která vznikla v rámci Komunitního plánování soc. služeb, byla členka rady Radka o. s. 

oslovena s nabídkou využití jedné z budov města po domově důchodců, který se na jaře 2007 stěhuje do nově 

vybudovaných prostor. Vidina sloučení všech našich aktivit do jedné samostatné budovy byla natolik lákavá, že rada 

sdružení nabídku přijala i přes špatný technický stav budovy a s nejistotou zvládnutí rekonstrukce a financování 

energií. Město budovu stáhlo z prodeje a odsouhlasilo symbolický pronájem Radce o. s. 

- pro rok 2007 je schválena dotace na projekt „Pod jednou střechou“ navazující na Profineziskovku z roku 2005 

a Novou perspektivu z roku 2006. Zajišťuje částečně běžný chod MC a částečně aktuální náklady na letošní stěhování 

sdružení do nových prostor. 

- od dubna 2007 probíhá projekt ODMALIČKA – VON KLEIN AUF zaměřený na navázání vztahů s rodinami s dětmi 

v sousedním Německu a vzájemné poznávání jazyka a kultury. 

- od května 2007 jsme zavedli novou službu „Plavání kojenců ve vanách“ 

Projektový tým se v této době zabývá psaním projektů, které by rozšířily provoz plaveckého centra o „plavání“ kojenců 

a dětí do 3 let. Jedná se o atraktivní a velmi žádanou aktivitu, o jejíž provozování Radka o. s. usiluje téměř od svého 

založení. Získáním prostředků na vybudování tohoto provozu by se zároveň vyřešila rekonstrukce suterénní části 

nově získané budovy sdružení.  

- v červnu 2007 je nám oficiálně předána k užívání slíbená budova po domově důchodců. Máme trochu strach, ale 

také hodně odhodlání. Posiluje nás to, že už jsme překonali mnoho překážek, které se zdály být na první pohled 

nezdolatelné. Tak s chutí do toho! 

 

 

 

 

- prázdniny 2007 = bourání, uklízení, škrábání, uklízení, stavění a opravování, uklízení, malování, uklízení, stěhování, 

uklízení … a tak nějak stále dokola  - výsledek stojí za to .  

 

14.9.2007 jsme slavnostně otevřeli novou provozovnu. Účast byla cca 200 lidí během celého dne.  

 

 

 

 

 

 

Ohlasy byly v tisku i mediích. Činnosti jsme rozdělili do 5 center, došlo i k rozšíření aktivit a jejich zkvalitnění (rozšíření 

a proškolení týmu, profesionalizace organizace díky projektům).  

Spustili jsme také nové webové stránky: www.radka.kadan.cz a zahájili své služby. 

 - v říjnu 2007 – Benefiční akce pro Dětské hřiště u Mateřského centra (u nové provozovny) –  kouzelnické vystoupení 

po rodiny s dětmi, výtěžek zdvojnásobený nadací Divoké husy činí 80 tisíc Kč. Hřiště se začne budovat na jaře 2008 a 

bude se otevírat v září 2008. 

http://www.radka.kadan.cz/
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RaDKa o. s. neboli Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení rok 2008 

 

- v začátku roku 2008 jsme vytvořili strategický plán sdružení na dalších 5 let. Jeho cíli se řídíme i v tomto roce. 

 - na jaře 2008 jsme zahájili budování druhého hřiště pro nejmenší. Dobrovolníci a sponzoři pomáhali a členové 

i veřejnost se zapojili do velké propagační akce „Veselé jarní plaňkování“.  

                                       

 

 

 

 

 

 

- pro rok 2008 nám byla schválena dotace na pokračování projektu  

Pod jednou střechou a dotace dobrov. programů – Dobrovolníci v nemocnici, 

pro volný čas a pro seniory.  

Město Kadaň nám přispělo na volnočasové akce pro děti a pacienty 

v nemocnici. Počet dobrovolníků nadále stoupá, což nás velice těší a vekou 

pomoc to přináší i při budování hřiště, kde se mimo jiné zapojili i studenti 

středních škol na praxi. 

- v červnu 2008 proběhlo 6. členské shromáždění RADKY a v KD Střelnice jsme závěrečnou konferencí ukončili 

evropské projekty.  

- o prázdninách 2008 jsme 

uspořádali 4 táborové akce: 

1 zájmový pobyt pro rodiny s dětmi 

s plaveckým kurzem, 2 příměstské 

tábory a 1 pobytový tábor pro naše 

členy v přírodě. Ohlasy stovky 

účastníků byly výborné. 

- v létě 2008 jsme dokončili první fázi hřiště ZAHRÁDKA, které jsme ve svátek Radky 14. 9. 2008 slavnostně 

otevřeli a vstoupili jsme tak úspěšně do šestého roku fungování.  

- v září jsme získali grant na ekologickou výchovu z Ústeckého kraje a uspořádali jsme tak akci pro všechny 

mateřské školy o třídění odpadů. Ekologické prvky byly začleněny i do 

hřiště a pořízeny nové nádoby na třídění odpadů v provozovně. 

- v říjnu proběhl v Hájích pod Klínovcem dvoudenní teambuilding 

pracovníků sdružení se supervizí pro zlepšení pracovních vztahů.  

- na podzim pokračuje psaní projektů a příprava záměrů na rok 2009, 

jelikož sdružení je v mezipauze evropských dotací bez finančních 

prostředků a většina pracovníků pracuje zdarma jako dobrovolníci.  

- v listopadu 2008 jsme uspořádali již třetí benefiční akci pro nové hřiště Zahrádka. Šlo o veselé komponované 

vystoupení agentury Mája pro děti a bubbleshow s mistrem Matějem Kodešem.  

- koncem roku 2009 jsme na základě úspěšných realizovaných projektů začali poskytovat placené služby 

vzdělávání: akreditovaný kurz Základů obsluhy PC a Jobkluby pro dlouhod. nezaměstnané. 
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RaDKa o. s. neboli Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení rok 2009 

 

- v březnu 2009 jsme konečně po půlročním čekání získali výsledek projektu Příležitost do budoucna, který jsme 

zpracovali v rámci MCR , DCR a SCR v oblasti rozvoje mezinárodní spolupráce. Po delší finanční nejistotě jsme 

tak v červnu zahájili tříleté aktivity: vzdělávání rodičů a mezinárodní výměny zkušeností, podpořené v druhé vlně 

dotací z ESF OPLZZ.  

- pro rok 2009 jsme také poprvé získali dotaci MŠMT na zájmové činnosti 

mladších školních děti, pro které jsme na základě nabídky nových 

dobrovolníků otevřeli kroužek železničního modelářství, fotokroužek, 

orientální tance a plánujeme další.  

- v červnu 2009 jsme ve spolupráci s PhDr. Vlastou Šedou zahájili činnost 

Agentury Radost, pomoc potřebným, která se pod hlavičkou sociálního 

centra Radka věnuje zprostředkování zaměstnání a další pomoci hendikepovaným lidem.  

- v červenci 2009 jsme na základě naší registrace na poskytování Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 

zákona 108/2006 Sb. zahájili dvouapůlletý projekt podporovaný Ústeckým krajem, pro skupiny sociálně znevýhodněné 

či ohrožené sociálním vyloučením.  

- v létě jsme dovybavení sestavou 

vodních mlýnků a průlezkami dokončili 

díky grantu nadace VIA pro MC hřiště 

Zahrádka a díky grantu Připoj se Hřiště 

pro všechny a hned jsme je využili pro 

2 turnusy příměstských táborů.  

Dále jsme uspořádali 3 rodinné pobytové akce – se cvičením u moře, 

v trampské osadě v přírodě, a s plaveckým kurzem v krásném rodinném hotelu 

v Jizerských horách.      

- v září 2009 při oslavě 6. narozenin a svátku Radky přijala naše pozvání na 

Den otevřených dveří senátorka Daniela Filipi a byla čestným hostem ve 

veřejné diskuzi na sociálně-

zdravotní téma  

- v říjnu 2009 se 5 pracovníků sdružení s dalším 5 partnery z místních 

organizací účastnilo pětidenní stáže v německém KJF e. V. 

v Chemnitz, kde čerpali inspiraci pro další činnost v oblasti péče o děti; 

uskutečnili jsme také návštěvy ostatních německých partnerů 

mezinárodního projektu v Aue a Crimmitschau.  

V Kadani proběhly 3 dny neziskového sektoru a benefiční ples pod 

záštitou Města, kde se místních 12 organizací prezentovalo veřejnosti 

a dohodlo na tradičním opakování akce se závěrečným vylosováním 

celého výtěžku. Letos štěstí v podobě 20 tisíc padlo na nás. Spolu 

s dalšími dary ho chceme využít na nákup venkovní dětské trampolíny 

na hřiště Zahrádka a další zkvalitnění zde poskytovaných služeb. 

- koncem roku 2009 jsme získali další akreditaci DCR – dobrovolníci v programu Pět P pro pomoc dětem;  

pokračuje psaní dalších projektů na rozvoj našeho sdružení a plánování. 
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RaDKa o. s. neboli Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení rok 2010 

 

- na začátku roku jsme zahájili nové aktivity: keramickou dílnu a kojenecké 

plavání ve speciální vaně a dovybavili jsme naše ekologické hřiště mobiliářem. 

- v únoru jsme uspořádali tradiční dětský maškarák v  kulturním domě Střelnice, 

kde celý tým pracovníků bavil svým hereckým nadáním v pohádkových výstupech 

plný sál účastníků. 

- v březnu 2010 jsme získali evropskou podporu našeho záměru vytvořit sociální 

podnikatelskou firmu SOFIRA Kadaň s.r.o. pro podporu našeho sdružení, díky 

které jsme zahájili v červnu provoz restaurace Slunce na kadaňském náměstí. 

- v dubnu se část našich pracovníků s dalšími 

partnery našeho mezinárodního projektu 

Příležitost zúčastnili třídenní poznávací cesty do 

partnerského města Halle v Belgii. Další 

absolvovali týdenní stáž v příbuzných 

organizacích v německém Chemnitzu, kde čerpali inspirací pro náš rozvoj.  

- v květnu 2010 jsme začali realizovat další tříletý evropský projekt Za lepší 

prací, který rekvalifikacemi a pracovními místy pomáhá především rodičům získat lepší uplatnění na trhu práce.  

- červnu 2010 se nám podařilo zajistit další evropské finance na tvorbu Komunitního plánu Kadaně a Klášterce nad 

Ohří pro období 2012-2016. 

- v létě jsme uspořádali 3 

pobytové akce pro rodiny – 2 

se cvičením žen a dětským 

programem u moře v Itálii a 

Bulharsku a 1 s plaveckým 

výcvikem na Šumavě. Také u nás v provozovně probíhali již tradičně s velkým zájmen účastníků 2 turnusy 

příměstských táborů na zajímavá témata a vyjeli jsme s dětmi i na tábor v turistické osadě. 

- v druhém pololetí jsme zahájili v rámci mateřského centra několik nových aktivit v další spolupráci – jako je projekt 

Zdravý úsměv, Ambasadorky, hudební škola 

Yamaha a pokračovali i s již tradičními jako Von 

klein auf, ekologický projekt Přírodní cestou či 

účast na kadaňských dnech neziskového sektoru 

s benefičním plesem. Dále probíhá i poskytování 

sociální služby, včetně poradenství a společenských setkávání klientů Agentury 

Radost či Jobkluby. Získali jsme pro činnost také podporu od pana Ing. Poura – sociální auto.  Realizují se stále 4 

dobrovolnické programy a plavecká škola – kurzy pro rodiče s dětmi.  

- v listopadu jsme začali připravovat náš nový provoz – předškolní zařízení RADUŠKA, který získal tříletou dotační 

podporu z evropské unie. V protější soukromé budově v ulici Kpt. Jaroše zahájíme v lednu 2011 jesle a mateřskou 

školu se specifickou koncepcí i aktivitami, které jsme načerpali u našich zahraničních partnerů.  Konečně jsme také 

dostali částečnou investiční podporu našeho záměru vybudovat v suterénu provozovny provoz pro kojenecké 

a batolecí plavání, takže přelom roku probíhal v čilém stavebním ruchu a věříme, že brzy zajistíme zbývající 

finance na dokončení.  
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RaDKa o. s. neboli Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení rok 2011 

- v lednu jsme otevřeli jesle s mateřskou školkou 

RADUŠKA, která poskytuje celodenní péči třiceti 

dětem od 1 do 4 let s využitím výjimečné koncepce 

a nadstandardního přístupu, na které jsme se 

v mnohém inspirovali v rámci naší zahraniční 

spolupráce, která stále aktivně trvá. 

 rozšířili jsme nabídku činnosti Agentury RADOST o tréninkovou skupinu Inkluze, 

která je určena osobám s hendikepem ve věku od 7 let a jejich rodinným 

příslušníkům a je zaměřená na získávání a rozvoj sociálních kompetencí 

a dovedností potřebných pro běžný život ve společnosti.  

 v březnu absolvovalo u německého partnera KJF e. V. Chemnitz celkem 

6 pracovnic jednodenní stáž (v MŠ Rabennest) a v červnu 4 pracovnice 

čtyřdenní stáž v prorodinných službách. 

 v dubnu proběhl již druhý den firemního dobrovolnictví ČEZ, kdy nám 10 zaměstnanců pomohlo s úpravou hřiště 

a s výrobou keramických dárků a suvenýrů.  

 v červnu děti z německé MŠ přijaly pozvání na oslavu 

Dne dětí s Maxipsem Fíkem do MŠ Raduška a také jsme podruhé 

s místními partnery projektu Příležitost letěli v 10ti členné sestavě na 5 

dnů do Belgie a navštívili několik zařízení pro předškolní a mladší školní 

děti - jeslí, MŠ, družiny, ale také u nás neobvyklou domácnost profesionální chůvy.  

 v červenci jsme uskutečnili 2 pobyty pro rodiny s dětmi:  plavecký v krkonošské Kladence a u moře 

v Chorvatsku cvičební. Tradičně se konal i srpnový tábor v Kotvině.  

 v srpnu přešla naše sociální firma restaurace SLUNCE do období 

samo udržitelnosti a přes nelehkou celospolečenskou ekonomickou 

situaci se nadále snaží sociálně pozitivně působit na místní veřejnost. 

Denně produkujeme přes 200 obědů a rozvážíme stravu do dvacítky 

okolních firem. Získali jsme také 2 ocenění – Ethnik friendly 

zaměstnavatel a Společnost přátelská rodině.  

 v listopadu jsme v rámci mezinárodního roku dobrovolnictví otevřeli  

v historickém sklepení budovy restaurace Klub pro mladé Underground. Cílem 

bylo vybudovat prostor pro setkávání a aktivity mládeže ve věku 12-26 let 

s pomocí dobrovolníků. - v prosinci byl oběma partnery - městy Kadaň 

a Klášterec nad Ohří schválen Komunitní plán na léta 2012 – 2016, který vznikl 

v rámci našeho evropského projektu. Advent jsme strávili s partnery v Aue. 

 celý rok probíhaly projekty: 1. Za lepší prací, kde se konaly 2 

bloky základních kurzů pro 24 účastníků - základy obsluhy PC, motivace 

a pracovněbilanční diagnostika a další specifické kurzy - administrativní 

pracovník, svářečský průkaz, ŘP skupiny B, pracovník v sociálních službách 

atd. 2. Příležitost, kde jsme zrealizovali 2 motivační kurzy s obsluhou PC a 

současně proběhlo 5 certifikovaných kurzů Silné rodiče – silné děti ®. v Kadani, Klášterci, Chomutově a Žatci pro 

celkem 62 osob.  
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RaDKa o. s. neboli Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení rok 2012 

 

 v lednu jsme s Ekokomem již opakovaně realizovali akci Tonda  

obal na cestách pro mateřské školy, ale také mnoho dalších tradičních akcí 

jako Tři králové, Yetti či Most lásky nebo Masopustní karneval v únoru   

 v březnu jsme uskutečnili potřetí týdenní stáž v Chemnitz a týdenní návštěvu belgického Halle v rámci 

evropského projektu PŘÍLEŽITOST, který jsme pak v květnu ukončili 

závěrečnou konferencí se shrnutím všech výsledků, které šíříme dále 

př. do mateřských center a dalších neziskovek prostřednictvím 

publikace přenosu dobré praxe. 

 v dubnu skončil projekt Za lepší prací, který celkem podpořil ve 

vzdělávání a pracovním uplatnění 48 účastníků, uskutečnili jsme další 

tradiční akci Vítání máje na Františkáně. 

 v květnu nám v rámci podpory nadačního 

fondu Veolia několik pracovníků z firmy 

Severočeské vodovody a kanalizace pomohlo 

s vyklízením sutě při budování prostor dílny 

Štístko pro zdravotně postižené spoluobčany. 

Proběhla kolečkyáda a Den se skřítkem 

Kadaníčkem.  

 v červnu jsme slavili s Maxipsem Fíkem a navštívili i dětský den u partnerů v MŠ Rabennest. 

 o prázdninách proběhlo 5 turnusů příměstských 

táborů na různá témata, indiánský pobytový tábor 

v Lubenci a pobyt u moře v Itálii se cvičením.  

 od srpna realizujeme projekt S pomocí jde všechno 

líp s dotací Nadace Albert na doučování sociálně 

ohrožených dětí v Kadani a Klášterci nad Ohří, i 

s pomocí dobrovolníků. 

 v září jsme konečně dobudovali v suterénu provozovny plavecké centrum pro kojence a batolata s bazénem 

3,8x3,5x1,2m, včetně herničky 

a kavárničky.   

 v listopadu jsme zahájili nový 

dvouletý evropský projekt START - 

Podpora podnikání žen, kde se opět 

v 1. ze 4 turnusů začalo vzdělávat 12 žen 

(z celkových 48) v obecném, IT 

a odborném bloku s cílem zahájit podnikání.  

 v prosinci se uskutečnil již čtvrtý plavecký pobyt v rodinném hotelu Peklo 

v Jizerských horách.  

 koncem roku jsme získali registraci naší školky RADUŠKA, která 

s dobrými ohlasy funguje druhým rokem. Využívá inovativní vzdělávací 

program Začít spolu, který posiluje osobnost dítěte. 
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RaDKa o. s. neboli Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení rok 2013 

- v únoru jsme bohužel museli ukončit existenci sociální firmy, která vlivem 

růstu konkurence a nákladného provozu přestala být zisková a prostory tedy 

opustil i klub Underground. 

 v březnu 2013 jsme zahájili projekt Předškolní klub pro integraci  

sociálně ohrožených dětí již od mala, který probíhá částečně v obnovených 

prostorách dílny Štístko v suterénu školky RADUŠKA. 

Začal také další dvouletý evropský Šance pro všechny zaměřený na 

podporu vzdělání a pracovního uplatnění 60ti dlouhodobě 

nezaměstnaných a sociálně ohrožených. Dále proběhl druhý turnus 

projektu Start a v obou spolupracujeme s místními firmami na 

podporovaném zaměstnávání účastníků.   

 v červnu jsme znovu obnovili i klub pro mladé díky projektu 

MŠMT Užijme si volný čas pro (nejen) ohrožené děti školního věku 

a podpořili dobrovolnický program Pět P a Školní příprava. 

- o prázdninách proběhlo 7 turnusů pestrých příměstských táborů, včetně nově zavedeného plaveckého soustředění 

a 2 pobytové – pirátský 

v Lubenci a kovbojský 

v Kotvině. Také se 

uskutečnil plavecký pobyt 

v Bystrém, v krásné přírodě 

žďárských vrchů. 

- v srpnu jsme zahájili 

novou veřejnou zakázku Města Kadaň Pracovní poradenství v Centru 

sociálních služeb ve vyloučené lokalitě Prunéřov a v listopadu se k tomu připojila také 

Sociálně aktivizační služba. 

- v září jsme oslavili 10. narozeniny a vydali se 

dále do teanegerských let . 

- v listopadu se osamostatnila naše soukromá 

školka RADUŠKA registrací 

jako školská právnická osoba 

a plynule tak navázala 

v poskytování své 

nadstandardní péče o děti od 1 roku do předškolních let, i po ukončení 

evropského dotovaného projektu. 

Na začátku roku jsme si vytvořili Strategický plán pro dalších 5 let a 

věříme, že jsme se stali stabilní součástí (nejen) kadaňského 

společenského života.  
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RADKA neboli Rodiče a děti Kadaně, spolek rok 2014 

- od ledna jsme se změnou zákona stali veřejně prospěšným spolkem a dále jsme pokračovali ve všech našich 

aktivitách, včetně nově zaregistrované služby odborné sociální poradenství 

- v rámci SCR pokračuje i SAS a pracovní poradenství, pozastavili jsme aktivitu INkluze pro zdr. postižené. 

- inovovali jsme web a zahájili prezentaci i na facebooku. 

- v červnu jsme si užili první závody Dračích lodí v Kadani, jako takový 

malý teambuilding s výborným 3. místem v amatérských posádkách. 

- 1 měsíc u nás a v partnerských organizacích (DpS, MC, RADUŠKA, 

Nemocnice) vykonávalo službu 6 seniorek  

- dobrovolnic ze Slovenska, kdy se v rámci projektu Grundtvig  pak v 

říjnu vystřídali s našimi českými dobrovolnicemi na Slovensku. Všichni 

zúčastnění získali mnoho nových poznatků a zážitků.  

- 11 plně obsazených turnusů příměstských táborů, včetně plaveckých, 2 pobytové v Lubenci a Kotvině a 1  

rodinný pobyt v Itálii  

- během léta se také naše 

provozovna dočkala 

nových oken a fasády, 

které velmi zpříjemnili 

prostředí pro naše 

pracovníky i klienty.   

- od srpna se rozeběhl 

téměř dvouletý projekt Rosteme spolu pro sociálně ohrožené rodiny s malými dětmi, kde nadále běží náš 

předškolní klub a mimoškolní klubík 

- vyslali jsme 1 dobrovolnici na roční službu do Saska, v rámci partnerského projektu Přes hranice  

- v září jsme v rámci našeho tradičního dne otevřených dveří (ve svátek Radky 14. 9.) ukončili projekt START 

závěrečnou konferencí - po dobu 2 let jsme rekvalifikovali téměř 50 

žen a přispěli k zlepšení jejich postavení na trhu práce i k zahájení 

jejich podnikání. Chystáme se dále připravovat vzdělávací aktivity 

s cílem snižování lokální nezaměstnanosti. 

- MC zahájilo odpolední provoz "volné herny", kde nabízí prostor 

aktivním rodičům k relaxaci či seberealizaci. 

- v říjnu jsme v rámci miniprojektu Jiný pohled z Norských fondů na 

týden navštívili našeho nového partnera na Islandu - spolek 

MODURMAL (pro výuku mateřských jazyků) a inspirovali se tamními 

multikulturními aktivitami pro naší další činnost. 

Proběhl první rok samostatného provozu naší mateřské školy a jeslí RADUŠKA, která dokonce rozšířila svou 

činnost o vzdělávání dalších pedagogů či rodičů. 

Finanční stabilita organizace se upevnila a zisk jsme přesunuli do rezervního fondu na budoucí plánované 

investice do rozvoje RADKY i RADUŠKY. 
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RADKA neboli Rodiče a děti Kadaně, spolek rok 2015 

- na jaře prošlo vedení poradenským programem a koučingem managementu a provedlo aktualizaci vnitřních 

předpisů, pracujeme na změně struktury řízení a připravujeme marketingový plán 

- do denní praxe jsme zavedli využívání facebooku a pracujeme na registračním a rezervačním systému  

 - od března zajišťujeme logopedickou prevenci pro veřejnost, vzhledem k zájmu proškolíme druhou asistentku 

- v dubnu jsme zahájili realizaci 

nového projektu Bez hranic, s 

islandskými partnery a v rámci roku 

jsme se vzájemně 4x na týden 

navštívili - načerpali jsme mnoho 

nových zkušeností v oblasti 

multikultury a školství; probíhá v něm 

měsíčně multikulturní akce pro veřejnost Café Lingua, kterou chceme udržet 

- během léta proběhlo 13 turnusů příměstských táborů (včetně 3 s plaveckým výcvikem) a 2 pobytové, na většině 

jsme uvítali pomoc německých dobrovolnic v rámci naší spolupráce v projektu Přes hranice. Dva poslední tábory 

byly navíc zpestřené workcampem s 5 zahraničními dobrovolníky, akce ve spolupráci s INEX SDA; na podzim 

proběhl první turistický tábor, který se osvědčil a budeme ho realizovat i v dalších letech 

- v září zahájila činnost Základní škola ZAČÍT SPOLU, jako součást naší původně jen mateřské školy a jeslí 

RADUŠKA; z iniciativy rodičů těchto dětí pokračuje v této vzdělávací 

koncepci i v první třídě 10 dětí 

- od října nabízíme novou pohybovou aktivitu pro děti od 4 do 9 let,  

s celostátní záštitou - Děti na startu; zahájili jsme poskytování sociálních 

služeb v novém detašovaném pracovišti v Klášterci nad Ohří a realizujeme 

osvětu na školách proti domácímu 

násilí, s pomocí filmu Zuřivec, v 

rámci projektu Neboj se otevřít 

- v listopadu jsme v rámci nového projektu z programu Erasmus+ 

zrealizovali první část týdenních výměnných mobilit pracovníků -  

s novým partnerem Centrum volného času ze Staré Lubovně na 

Slovensku, které nás inspiruje především svou prací s mládeží 

- v prosinci DC RADKA převzalo od DC Ústí nad Labem 

předsednictví neformálního sdružení RADA DC Severozápad   

 - v roce 2015 jsme 

akreditovali 2 nové 

dobr. programy – D. 

pro kulturu a D. pro 

nízkoprahová zařízení a dále Evropskou dobrovolnou službu 

- stali jsme se místním centrem neformálního vzdělávacího programu „Mezinárodní cena vévody z Edinburghu“ 

- ke konci roku jsme změnili stanovy v souladu s transformací na zapsaný spolek a upravili název na krátkou verzi 

RADKA z. s. 
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RADKA z. s. (zapsaný spolek; Rodiče a děti Kadaně), rok 2016 

- na přelomu roku jsme oficiálně změnili (zkrátili) název a formu 

organizace a došlo i ke změně v statutárním složení.  

Pokračoval projekt Bez hranic - multikulturní setkávání, který jsme do 

června 3x prodloužili - př. s thajským studentem, který trávil celý školní 

rok v rodině naší ředitelky. 

V létě se opět zvýšil počet táborů (13, včetně 5 plaveckých), a znovu se 

konal  workcamp s INEXem s 5ti zahraničními dobrovolníky na  

"anglickém" a pobytovém táboře v Lubenci. 

Místo turistického podzimního tábora jsme s dobrým ohlasem zrealizovali  

2 celodenní výlety do ZOO Děčín a Techmánie Plzeň.  

Nově jsme do Kadaně přinesli kurzy kreslení pravou hemisférou, 

a plánujeme také zpívání.  

S Larou Šmahajlo z firmy My plans 

jsme zrealizovali kurz finanční 

gramotnosti.  

V rámci MCR stále běží logopedie, 

přednášky Zdravé zoubky, ale př. 

také šátkování, laktační poradna či 

zdravá výživa.  

Od června běží projekt Školní klub, kde ve dvou skupinách cca 40 dětem 

po škole plníme volný čas.   

Od září jsme zahájili projekt People to people s bulharským a polským partnerem v oblasti rozvoje dobrovolnictví.  

Navštívili jsme znovu 

našeho dlouholetého německého  

partnera v MŠ v Olbernhau. 

V říjnu jsme dostali nové sociální  

auto od firmy pana Ing. Poura, 

které nám bezpečněji umožní 

činnosti v terénu ať již soc. 

práci či účast na akcích města 

a zajištění zásobování pobytových táborů. 

Naše dceřiná organizace Začít spolu (základní, mateřská škola a jesle) 

pokračuje v činnosti s plnou kapacitou a prošla s pochvalou inspekcí 

MŠMT. Během roku se 3 pracovnice RADKY účastnili tréninkových kurzů z 

programu Erasmus+ ve Španělsku, Rumunsku a Lotyšsku. Pro rok 2017 

opět DC RADKA pokračuje s předsednictvím neformálního sdružení RADA 

DC Severozápad. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 



14 

 

,RADKA z. s. (zapsaný spolek; Rodiče a děti Kadaně), rok 2017 

 

Od ledna až dubna jsme zahájili realizaci 4 nových EU projektů v rámci SCR - SAS a Pracovní poradenství v KA  

a KL. Celoročně jsme tak posilovali tým a nastavovali služby tak, abychom obsloužili co nejvíce klientů z obou měst.  

Na přelomu února jsme opět uspořádali lyžařský tábor v Nových Hamrech, ale  

plánujeme s posunem prázdnin do jarních měsíců napříště turistický tábor/ výlety. 

V rámci projektu People to people jsme během roku navštívili partnery v Plovdivu  

a ve Wroclavi a inspirovali se 

jejich zkušenostmi v ZS i EVS. 

Také dalších 6 pracovnic se 

školilo na tréninkových kurzech  

z programu Erasmus+ ve Francii, 

Polsku, Slovensku a Skotsku  

a přivezli nové nápady. 

V červnu se 4 členné družstvo mladých účastnilo akce Klíč od 

pevnosti Stará Lubovňa našeho slovenského partnera CVČ. 

V létě proběhlo 14 turnusů táborů pro 250 dětí a opět 2 pobytové v Lubenci (opět  

spolu s workcampem) a Bečově a 2 rodinné pobyty v Itálii a Chorvatsku. 

V září jsme s podporou Města otevřeli provoz naší dětské skupiny JESLE Klášterec  

pro 24 dětí ve věku 1-2,5 roku. Přijali 

jsme 7 nových pracovnic a dovybavili 

prostor bývalé třídy MŠ a v listopadu 

požádali o dotaci MPSV. 

Od října konečně realizujeme naší první 

EVS - hostíme u nás na rok 3 děvčata z 

Polska, Španělska a 

Itálie, které obohacují 

jak náš program pro klienty, tak i tým, angličtinu ... 

V prosinci jsme předali předsednictví RDC Karlovým Varům a  

můžeme se tedy více soustředit na posílení vlastních programů 

a vedení DC, např. nový program mezigenerační program 3G.  

Ke konci roku jsme především hodnotili, aktualizovaly vnitřní  

předpisy a strategicky plánovali další budoucnost. 

Naše dceřiná organizace Začít spolu také prošla 

vnitřním auditem a s novým nastavením pokračuje 

v činnosti s plnou kapacitou MŠ a od března 2018 nižší 

kapacitou jeslí. Budeme cílit na rozvoj ZŠ, která vloni 

např. absolvovala první ŠvP. Stále se dynamicky vyvíjí 

systém vzdělávání a maximálně podporuje vnitřní 

motivace dětí k vlastnímu rozvoji. 

 
, 
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RADKA z. s. (zapsaný spolek; Rodiče a děti Kadaně), rok 2018 

 

Pokračuje realizace 4 sociálních projektů a projektu školní klub, který od září získal pokračující dotaci na 2 roky. 

Vzhledem k rozšíření zahraniční klientely jsme zavedli nový kurz Čeština pro cizince – děti a posílili logohrátky. 

Od jara budujeme Centrum pro mládež a s inovací webu jsme 

zahájili i jeho samostatné PR. Již podruhé vyjely hned 2 družstva 

8 ladých na mezinárodní soutěže na Slovensku a ke konci roku 

získal náš účastník programu Dofe stříbrné ocenění.   

Na jaře proběhlo několik vzdělávacích pobytů pro pěstounské 

rodiny, založili jsme pobočku potravinové banky a na podzim 

získali přímou potravinovou pomoc v národní sbírce od LIDL. 

V červnu jsme hostili skupinový Workcamp z Francie, na kterém 

dobrovolníci pomohli vybudovat výukovou zahradu naší škole. V létě 

již počtvrté proběhly 2 táborové turnusy se zahr. dobrovolníky a od 

podzimu hostíme ve spolupráci s Paritätische Dresden a DC Ústí 

nad Labem 2 německé dobrovolnice v MCR a ZaS na roční pobyt. 

V polovině roku došlo k několika personálním změnám – posílili jsme 

tým o asistentku ředitelky a DCR a finanč. 

manažerku a máme nového mladého kolegu 

v centru zahraniční spolupráce, který se věnuje rozvoji nejen našeho hoštění, ale 

i koordinování hoštění u dalších organizací v regionu. 

V rámci projektu People to people jsme během roku navštívili 3x partnery v Plovdivu a ve 

Wroclavi a získali praktické zkušenosti s PR pro mladé a mentoringovými programy 

a z přímé realizace EVS. 2 pracovníci opět vyjeli na mezinárodní školení v oblasti práce 

s mládeží v inovovaných European solidarity Corbs do Finska a do Anglie. 

V létě proběhlo 14 turnusů táborů pro 279 dětí a dokonce 3 pobytové v Lubenci, Bečově a Kotvině (s workcampem) 

2 rodinné pobyty v Itálii a Chorvatsku. Naše dětská skupina JESLE Klášterec 

vstoupila v září do 2. roku činnosti s 21 zapsanými dětmi (z max. kapacity 24), 

doplnili jsme personál a opravili prostory, renovovali hřiště. 

V prosinci získaly 2 pracovnice profesní kvalifikaci Koordinátora dobrovolníků  

Letos se nám v DC  podařilo získat 

podporu programu canisterapie pro 

seniory a nemocné a 2 naši téměř nejmladší dobrovolníci získali prestižní 

regionální cenu Křesadlo. 

Na konci roku jsme získali informaci o podpoře našeho projektu na Age 

management, kterým chceme posílit vzdělání a kompetence celého týmu 

a také byl znovu podpořen náš projekt na dlouhodobé hoštění zahraničních 

dobrovolníků a iniciativní projekt mladých proti domácímu násilí. 

Naše dceřiná organizace Začít spolu kromě zaštítění 2 tříd jeslí – 

dětských skupin pod naším společným novým spolkem RADUŠKA z.s. zahájila koncem roku také proces další 

vnitřní restrukturalizace s cílem především posílení týmu základní školy, která se úspěšně stabilizuje a očekává 

nárůst zájemců o vzdělávání dětí interní motivací. 


