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Vážení čtenáři naší výroční zprávy, 

krátce Vám chci představit činnost organizace v roce 
2013, kdy jsme oslavili 10. výročí založení. Při zpětné 
bilanci si dovoluji říct, že jsme za tu dobu dokázali 
mnoho a poslední rok byl dobrým příkladem. Měli 
jsme možnosti k dalšímu rozvoji a stabilizaci a zreali- 
zovali jsme mnoho prospěšných projektů a akcí. 

Již koncem roku 2012 jsme zahájili jeden evropský 
projekt a začátkem roku 2013 k němu přidali druhý, 
oba podporující zaměstnanost. 

Na jaře jsme zahájili novou aktivitu – Předškolní 
klub pro sociálně ohrožené rodiny v prostorách naší 
dílny Štístko. Zde jsme obnovili i Klub pro mladé – 
především volnočasové aktivity pro školní mládež 
z obdobné sociální skupiny.

Získali jsme akreditaci pro nový dobrovolnický 
program – Školní příprava.

V letním období jsme díky novému plaveckému 
centru zavedli kromě letních příměstských táborů 
i příměstské plavecké soustředění.

Na podzim jsme se stali subdodavatelem 
Města Kadaň v novém Centru sociálních služeb 
v Prunéřově, vyloučené lokalitě. 

Po 3 letech projektové existence naší školky a jeslí 
RADUŠKA se tato od listopadu 2013 osamostatnila 
a jako soukromá registrovaná školka funguje 
úspěšně nadále pod naší organizací jako zřizova-
telem.

Všechny pracovnice a dobrovolníci organizace si 
zaslouží velký DÍK za svou práci pro druhé a děkuji 
také všem, kteří nás podporují – rodinám, členům, 
našim politickým představitelům, donátorům, 
organizacím a firmám. 

Mgr. Hana Vodrážková, předsedkyně a ředitelka 
RADKA,  víceprezidentka Sítě MC v ČR.

V Kadani 20. 4. 2014

1. Úvodní slovo – výroční rok 2013
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2003

– vznik sdružení – registrace u Ministerstva vnitra České republiky
– pronájem jedné místnosti - herny v DDM Šuplík a podpora ÚP pro koordinátorku MC

2004

– celoroční celodenní provoz volnočasových aktivit a rozšíření dobrovolného prac. týmu
– vybudování 1. dětského hřiště u DDM – Hřiště pro nejmenší

2005

– získání podpory MC z MPSV, profesionalizace týmu odborným školením 
– partnerská účasti v mezinárodním projektu – získávání zkušeností
– zahájení vzdělávacích aktivit pro rodiče v rámci evropských projektů

2006

– druhá provozovna v bývalých jeslích, učebna pro vzdělávání rodičů v Kpt. Jaroše 612 
– vznik dobrovolnického centra – 1. benefice sdružení – podpora MV
– začátek působení předplavecké školy v bazénu 1. ZŠ, kurzy pro veřejnost a MŠ
– zahájení poradenství nezaměstnaným v rámci dalšího projektů

2007

– získání nových velkých prostor od města v ul. Kpt. Jaroše – přestavba 
– přesun všech aktivit „pod jednu střechu“, projekt na vybudování dětského bazénu 
– zahájení zahraniční spolupráce s německým KJF e.V. Chemnitz
– nová služba – plavání kojenců ve vanách v soukromí

2008

– vybudování 2. dětského hřiště u nové provozovny s ekologickými prvky - Zahrádka
– realizace prvních pobytových akcí a příměstských táborů
– zahájení zájmových aktivit pro školní děti – podpora MŠMT
– nové akreditované služby – dobrovolnické programy, PC kurz

2009

– vybudování 3. sportovního hřiště poblíž provozovny – Hřiště pro všechny
– vznik Agentury Radost, pomoc potřebným – zaměstnávání zdravotně hendikepovaných
– zahájení poskytování registrovaných sociálních služeb – SAS – podpora ÚK
– založení sociální firmy RADKY o. s. - SOFIRA Kadaň s.r.o. pro realizaci záměru sociálního podnikání 
v hostinské oblasti …

2010

– znovuotevření restaurace SLUNCE v Kadani, (nejen) pro rodiny s dětmi 
– zakoupení keramické pece a zahájení aktivity keramické dílny
– vybudování kojenecké vany na individuální plavání, v provozovně
– zahájení tříletého mezinárodního projektu Příležitost pro rodiny, s partnery z Belgie a Německa;
příprava projektu tvorby komunitního plánu pro Kadaň a Klášterec n.O

2011

– otevření Jeslí s mateřské školy RADUŠKA se vzdělávacím programem ZAČÍT SPOLU
– vznik tréninkové skupiny Inkluze v rámci soc. služby RADOST, pomoc potřebným
– vybudování klubu pro mladé UNDERGROUND  v suterénu sociální firmy

2012

– vybudování dílny ŠTÍSTKO – pro zdravotně postižené
– vznik programu na doučování dětí
– otevření vlastního plaveckého centra – bazénu s kavárničkou v suterénu provozovny

2013

– ukončení činnosti sociální firmy a provozu restaurace SLUNCE
– otevření PŘEDŠKOLNÍHO A ŠKOLNÍHO KLUBU
– zahájení nové služby Pracovní poradenství
– RADUŠKA je registrovaná školská právnická osoba – soukromá školka a jesle

2. Desetiletí existence 
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Nebyl by prostor - 3 patrová budova pronajímaná 
symbolicky Městem Kadaň pro pestré aktivity 
a služby dětem i dospělým, které každoročně 
využije přes 15.000 klientů.

Neuskutečnilo by se každoročně přes 30 akcí pro 
veřejnost – rodiče s dětmi s celkovou návštěvností 
téměř 1.000 osob.

Neprošlo by v Kadani kurzem plavání pro veřejnost 
200 dětí ročně a kurzem pro předškoláky 
z mateřských škol dalších 150 dětí ročně.

Nebyly by vzdělávací projekty, kde získalo přes 400 
dospělých lepší kvalifikaci a dostalo tak šanci na 
nové uplatnění, včetně 50 podpořených pracovních 
míst.

Nepůsobilo by zde od roku 2006 přes 100 akredi-
tovaných dobrovolníků, kteří pomáhají druhým 
v dalších min. 5 organizacích.

Nefungovala by zde služba - pomoc zdravotně 
postiženým Radost, která má od roku 2009 přes 
70 uživatelů.

Nefungovaly by v našem městě již 3. rokem jesle 
pro 15 dětí od 6 měsíců a inovativní mateřská škola 
Raduška pro 20 dětí.

Nebyl by 2. Komunitní plán Města Kadaně 
a Klášterce nad Ohří. 

Nezajišťovali bychom od roku 2003 nadační, státní 
i evropské projekty v objemu přes 50.000.000 Kč  
a nerealizovala by se tak parta minimálně 15ti 
skvělých žen.

3. Co by bez nás nebylo: 4. RADKA - informace Struktura aktivit: 

PLAVECKÉ
CENTRUM

RADKA

SOCIÁLNÍ
CENTRUM

RADKA

DOBROVOLNICKÉ
CENTRUM 

RADKA

REVIZNÍ RADA

Poslání: zaváděním chybějících služeb v místním 
 regionu posouvat hranice kvality života dětí 
a dospělých.

Cíl: chceme být profesionální neziskovou organizací 
poskytující péči v oblasti volného času, vzdělávání, 
sociálních služeb a dobrovolnictví.

Motto: „jsme tu pro všechny, kteří mají zájem“.
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Pracovní tým v roce 2013 

Výkonný tým – statutární zástupci: 
Mgr. Hana Vodrážková - předsedkyně, ředitelka, 
finanční a personální manažerka, fundraiserka
Bc. Jarmila Bůchová - jednatelka, provozní zástupce, 
vedoucí PCR, VCR; lektorka keramiky
Dana Vindušková  - ekonomka 

Rada sdružení:
Lucie Bakalářová a Inga Neimontiené 
– koordinátorky mateřského centra
Bc. Olga Šoltésová – vedoucí sociálního centra, 
personální zástupce
Stanislava Hamáková – vedoucí dobrovolnického 
centra, pracovnice v sociálních službách

Další zaměstnanci:
Petra Neubauerová – koordinátorka DCR, 
pracovnice v sociálních službách 
Kamila Pekárová, DiS., Adéla Kosová, DiS., 
Pavlína Vrbová, DiS., Věra Andrlová, Dis., 
Lucie Dvořáková Dis. - sociální pracovnice 
Petra Kořánová - pracovnice v soc. službách
Jana Špičková – instruktorka plavání
Marie Hrazdírová a Ludmila Glaserová 
– provozní asistentky 

Externisté: 
Mgr. Jana Lhotská – supervizorka 
Mgr. Tereza Beníšková - psycholožka
PhDr. Vlasta Šedá – speciální pedagožka 
Mgr. František Kovalčík, Miroslav Mužík 
– lektoři jazyků
Lada Grozdanová - poradkyně STOB, členka RK, 
lektorka keramiky

Vzdělávání zaměstnanců     
V tomto roce bylo proškoleno 5 pracovnic SCR 
v průměrném rozsahu 35 hodin a 2 koordinátorky 
DCR v rozsahu 24 hodin. 1 pracovnice se účastní 
dlouhodobé rekvalifikace v oboru pečovatelka. 
Dalších 5 pracovnic studuje na vysoké škole.

Střešní organizace Síť MC v ČR
2 členky výkonného týmu se zúčastnily 2 regionál-
ních setkání Sítě MC a předsedkyně také Valné hro-
mady Sítě, kde byla znovu zvolena členkou prezidia 
této střešní organizace MC.

Teambuilding a supervize
Jako každoročně se pracovní tým setkal koncem 
roku na 2 dny i mimo pracoviště, letos na příjemném 
koňáckém ranči pod blatenskými kopci. Zde pod 
vedením psycholožky získal každý nové poznatky 
o své osobnosti a týmová cvičení obohatila naše 
vzájemné vztahy. 

Klienti sdružení: 
Graf skladby klientů rozděluje 650 uživatelů všech 
služeb sdružení v roce 2013 podle věku a zapojení 
v jednotlivých centrech.  
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Ostatní aktivity - projekty: 
Novou aktivitou se stal Předškolní klub (dotace 
MŠMT), který probíhal několik dopolední týdně 
s cílem integrace malých dětí ze sociálně ohrožených 
rodin do mateřských škol.

Společně s ostatními místními neziskovými 
organizacemi se v říjnu tradičně prezentujeme 
na Dni neziskovek Benefičním plesem. 

Školní klub – Užijme si volný čas (dotace MŠMT) 
přispěl ke zlepšení školních výsledků starších dětí 
a nabídl i smysluplné využití volného času 
či pomoc jinak ohroženým dětem v rámci dobrovol-
nického programu Pět P.  Byl vlastně pokračováním 
projektu S pomocí jde všechno líp (dotace Nadace 
Albert), který jsme na jaře úspěšně dokončili a na 
základě této potřeby akreditovali Dobrovolnický 
program Školní příprava (MV).

Nadále spolupracujeme s městy a dalšími partnery 
na příležitostných akcích: Narozeniny Maxipsa 
Fíka, Hudební festival Vysmáté léto, Den bez aut, 
Klášterecké prameny a Advent. 

Jako dlouholetý člen jsme pravidelným účastníkem 
kampaní Sítě MC -  př. Křídla a kořeny rodiny, Táta 
frčí, Společnost přátelská rodině, Zdravý úsměv 
v MC … 

V roce 2013 jsme přistoupili ke změně členství 
a vyžadujeme evidovanou přihlášku pouze u dětí. 
Z tohoto důvodu vypadá počet členů - 150 dětí 
v MCR a PCR nižší než v předešlých letech, ale jde 
z 80% vlastně o dítě s rodičem, protože nejvíce 
služeb poskytujeme právě rodičům s malými dětmi 
do 3 let (celkem cca 240 osob), cca 20% tvoří jen 
samotné děti (4-12 let) v zájmových kroužcích. 
Dále se akcí pro veřejnost zúčastnilo okolo 1.000 
dalších jedinečných osob. 

Celková návštěvnost se každoročně zvyšuje a letos 
dosáhla počtu 17.648 kontaktů – viz grafy v jednot-
livých centrech.  

O letních prázdninách každoročně pořádáme 
tematické příměstské tábory pro děti od 3 do 15 let 
- letos 8 turnusů, s návštěvností 160 dětí a 2 poby-
tové tábory v přírodě pro 100 dětí. Také realizujeme 
rodinné pobyty – v tomto roce letní Plavecký pobyt 
na Vysočině a již tradiční podzimní v Jizerských 
horách s intenzivním plaveckým kurzem pro děti, 
s aquaaerobikem pro dospělé a s tvořením pro 
všechny.
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Je držitelem certifikátu „Společnost přátelská 
rodině” za vstřícný postoj k rodinám s dětmi. 
Nabízeli jsme i v tomto roce denně hry, zábavu 
i poučení či poradenství při setkáních rodičů s dětmi 
v herně a službu hlídání dětí, kterou využilo měsíčně 
téměř 60 rodin.

Poskytovali jsme také 5 zájmových a vzdělávacích 
kroužků pro cca 30 dětí a 6 aktivit pro dospělé, 
kterých se účastní vždy obdobně skupina cca 8 osob.
Uspořádali jsme na 40 rodinných akcí, které 
navštívilo přes 2,5 tisíce osob. 

V rámci MCR a ve spolupráci s naší MŠ RADUŠKA  
jsme tento rok zrealizovali také 2 příhraniční mini-
projekty z dotace koordinačního centra TANDEM 
a podnikli 4 vzájemné návštěvy s naším německým 
partnerem, resp. jeho MŠ Rabennest v Chemnitzu. 

Aktivity máme uspořádány do samostatných 
programů:

1. DOPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI – prorodinné 
aktivity určené pro kojence a batolata v doprovodu 
maminek (tatínků i prarodičů apod.) především na 
rodičovské dovolené. Cílem programu je všestranný 
rozvoj dítěte (hudba a zpěv, divadélko a čtení, 
pohyb a cvičení, tvoření…) a seberealizace či ne-
formální vzdělávání rodičů. Financování je částečně 
dotováno díky prorodinnému grantu MPSV. Program 
zpestřujeme i mimořádnými akcemi př. prezentace 
firem, besedy, oslavy …

2. HLÍDÁNÍ DĚTÍ – péče o děti od 1 roku s pestrým 
programem i odpočinkem. Cílem je pomoci rodi-
nám v krátkodobé péči o děti jeselského věku při 
zajišťování jiných neodkladných povinností rodičů či 
při jejich vzdělávání. Soustavnou péči pak poskytují 
naše Jesle a MŠ RADUŠKA, která má kapacitu 34 
dětí. 

3. KROUŽKY PRO DĚTI – odpolední zájmové aktivity 
 pro smysluplné trávení volného času dětí a jejich 

rozvoj. Př.: Baby – angličtina hrou, Kytara, Zumba, 
Fotokroužek, Mašinky. Tyto aktivity podporuje 
MŠMT a Ústecký kraj v rámci programů pro volný 
čas. 

4. AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ – zájmové kurzy pro 
volný čas i vzdělávání: bodyforming, orientální 
tance, anglická a německá konverzace, kurz zdravé 
životosprávy ……

5. PROGRAMY PRO RODINY – ať už pravidelné - 
keramika, bruslení, volná herna, hřiště…
či příležitostné menší i velké, tradiční i netradiční, 
většinou odpolední / víkendové, venkovní akce pro 
celou veřejnost – př. Masopustní maškarák (207), 
Skřítek Kadaníček (20), Vítání Máje na Františkáně 
(26), Drakyáda na Falkoně (12), Halloweenská stezka 
odvahy Katovo uličkou (251), Mikulášská nadílka 
(43), Mezinárodní den rodiny, Táta dnes frčí, Den 
dětí (31), Adventní výlet do Seifenu a Olbernhau 
(43); exkurze u Městské policie, hasičů, v knihovně…; 
rodinná focení, burzy dětského oblečení a potřeb, 
tvořivé dílny a mnoho dalších přednášek a prezen-
tací př. v projektu Zdravá rodina (podpořeném 
MPSV).

Graf MCR zobrazuje roční návštěvnost 105 členů 
a dalších návštěvníků v různých programech.

5. Mateřské centrum RADKA (MCR) 
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Máme tým 4 kvalifikovaných lektorek a od konce 
roku 2012 také vlastní kvalitní plavecký provoz, 
který jsme vybudovali v suterénu naší provozovny. 
Jde o bazén (3x3,8x1,3m) s komplexním sociálním 
zázemím, sprchami, šatnami a kavárničkou s hernou 
pro aklimatizaci. Poskytujeme tedy kompletní aktiv-
ity pro děti od 2 měsíců do 6 let a další služby. 

Individuální PLAVÁNÍ KOJENCŮ od 6 týdnů do 6 
měsíců probíhá ve speciální vaně. Zde se rodiče naučí 
správnému polohování děťátka ve vodě, které jim 
usnadňuje další péči o něj a především podporuje 
jeho motorický vývoj. Součástí jsou i masáže dětí.
PLAVECKÉ KURZY PRO RODIČE S KOJENCI A BA-
TOLATY probíhají obvykle 2x týdně 30 - 45 minut. 
Kromě zábavného seznamování s vodou, se základy 
plaveckých prvků a aktivního trávení volného 
času rodičů s dětmi, jde především o podporování 
zdravého růstu dětí. 

PLAVECKÉ KURZY PRO DĚTI OD 3 LET (bez rodičů), 
kde jsou kurzy zaměřeny především na hravou výuku 
základních plaveckých technik s využitím pestrých 
pomůcek.

V bazénu 1. ZŠ nadále realizujeme PLAVECKÉ KURZY 
PRO PŘEDŠKOLÁKY Z MŠ. Ty trvají 10 týdnů 1x týdně 
dopoledne a letos je navštívilo 134 dětí. Zábavnou 
a bezpečnou formou zde získávají správné technické 
základy plaveckých dovedností a budují si kladný 
vztah k vodnímu živlu.

Nabízíme ale také AQUAAEROBIK (I PRO TĚHOTNÉ) 
A ZDRAVOTNÍ PLAVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ DĚTI. Letos 
jsme uspořádali 2 příměstské a 2 pobytové týdenní 
intenzivní plavecké kurzy.

Graf PCR zobrazuje účast 225 dětí v předplaveckých 
kurzech dle věkových skupin.

6. Plavecké centrum RADKA (PCR)
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V tomto roce se realizovaly 2 evropské projekty:

1. PODPORA PODNIKÁNÍ ŽEN (START):

Konaly se 2 turnusy základního bloku, vždy pro 
12 účastnic, který zahrnoval - Základy obsluhy osob-
ního počítače (41 hodin), Poradenství a motivace 
(27 hodin) a Bilanční a pracovní diagnostiku. Tento 
základ zlepšil orientaci a směr účastnic do další fáze 
- specifické rekvalifikační kurzy účastnic dle jejich 
výběru (př. kurz získání řidičského průkazu pro 3 
osoby, 1 osoba kurz lektor, OTP pracovník a pra-
covník v sociálních službách). Projekt podpořil tedy 
celkem 24 osob, přispěl k vytvoření 5 dotovaných 
pracovních míst a zahájení 1 živnostenské činnosti. 
Další ženy stále pokračují ve vzdělávání a dojednává-
ní zaměstnání.

2. ŠANCE PRO LEPŠÍ ZAMĚSTNATELNOST 
OHROŽENÝCH OSOB (ŠANCE): 

Konaly se 3 turnusy základního bloku a následovaly 
vybrané rekvalifikace (př. získání svářečského nebo 
řidičského průkazu pro 3 a 5 osob a kurz ovládání 
elektrovozíku a motovozíku pro 1účastníka). Projekt 
je cílen na osoby ze sociálně vyloučených lokalit 
s nízkým stupněm vzdělání, které se snažíme zařadit 
na trh práce. Využíváme k tomu i nástroj praxe 
(40 hodin) u zaměstnavatelů a asistenci pracovního 
poradce. Podpořeno tedy bylo 36 osob, 6 firem tak 
získalo nové pracovníky a dalších 5 je v jednání. 
Věříme, že se alespoň část z nich uplatní i dále po 
skončení 6ti měsíčního příspěvku na jejich mzdy. 
Celková návštěvnost centra byla 800 osob.

Dále realizujeme i obecné vzdělávací kurzy: 
především výuku či konverzaci cizích jazyků.
V tomto roce probíhala především nejžádanější 
němčina a angličtina, které se účastnilo dohromady 
10 osob, kterým lekce přispívají k lepšímu uplatnění 
ať již v rámci pracovního nebo soukromého života. 

Pro rodiče také pořádáme certifikovaný zážitkový 
vzdělávací kurz Silní rodiče, silné děti ®. Letos se 
ho zúčastnilo 5 rodin.

7. Vzdělávací centrum RADKA (VCR) 

Osmý rok činnosti centra znamenal zásadní změnu 
pro jeho personální vedení – funkce se ujaly 2 
nové koordinátorky a rozdělili si již 5 zavedených 
programů. Počet všech dobrovolníků od zahájení 
dosáhl čísla 120. 

DOBROVOLNÍCI PRO VOLNÝ ČAS (23 osob) působili 
jako lektoři nebo jejich asistenti u pravidelných 
i nepravidelných zájmových i vzdělávacích aktivit pro 
rodiny s dětmi. V tomto roce se znovu podíleli i na 
pobytových či příměstských táborech.

DOBROVOLNÍCI PRO SENIORY A OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (14 osob) působili jako 
společníci – zpestřovali čas klientům povídáním, 
předčítáním, hraním společenských her nebo 
společnými procházkami po okolí. Pomáhali tak 
překonat pocity osamění, nemoci, trápení a ostatní 
překážky v lids-kém životě. 

DOBROVOLNÍCI V PROGRAMU PĚT P (5 osob) byli 
znovu „velkými kamarády“ znevýhodněných dětí 
a teenagerů ve speciální sociální  prevenci (Péče, 
Prevence, Pomoc, Přátelství a Podpora). Trávili spolu 
týdně tematicky zaměřený čas podporující zdravý 
rozvoj dítěte.

Získali jsme novou akreditaci na program DOBRO-
VOLNÍCI PRO ŠKOLNÍ PŘÍPRAVU (6 osob), kterou si 
vyžádali jak klienti - rodiny, tak spolupracující školy. 
Po dotaci z nadačního fondu Albert v roce 2012 jsme 
byli úspěšní i letos a v této činnosti nás podpořil 
i grant MŠMT. V rámci projektů „Užijme si volný čas 
“ a „S pomocí jde všechno líp“ jsme doučovali 16 
žáků prvního stupně ZŠ, kteří se díky tomu zlepšili 
ve školních výsledcích průměrně o 1 stupeň v daných 
předmětech.

DOBROVOLNÍCI V NEMOCNICÍCH (6 osob) posky-
tovali opět pacientům na oddělení LDN a dětském 
oddělení Nemocnice Kadaň zábavné trávení času 
při pravidelných výtvarných dílnách (9 akcí) a jiných 
společenských setkáních (8 akcí). 

Na financování programu se podílí především MZ ČR 
a Město Kadaň. Ostatní programy jsou akreditovány 
a dotovány MV ČR a sponzory.  

V roce 2013 odpracovalo 54 dobrovolníků 2014 ho-
din, které můžeme finančně vyčíslit na 187.302,- Kč. 
Je to úctyhodná suma, ale peníze nemohou vyjádřit 
přínos této služby pro druhé a my všem našim 
dobrovolníkům velice děkujeme za jejich práci!

8. Dobrovolnické centrum RADKA (DCR) 
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Jako partner realizujeme nový projekt se slovenskou 
organizací Platforma dobrovolnických center 
a organizací zaměřený na rozvoj dobrovolnictví 
(nejen) nezaměstnaných seniorů. Díky dotaci Domu 
zahraniční spolupráce (z programu celoživotního 
učení) se uskuteční 2 výměnné 4týdenní pobyty, kdy 
6 dobrovolníků z ČR a 6 dobrovolníků ze SR bude 
vykonávat dobrovolnickou činnost v organizacích 
zaměřených na poskytování zdravotních, sociálních 
a kulturních služeb. 

DOBROVOLNÍCI RADKA

Mateřské centrum RADKA – volný čas

Andělová Monika, Bardounová Marie, Bicanová 
Anna, Bokrová Andrea, Čiháčková Marie, Fiala Petr, 
Glaserová Ludmila, Grozdanov Stanislav, Grozdanová 
Ladislava, Hamák Stanislav, Hamáková Stanislava, 
Hantschmannová Bohuslava, Hilgardová Renata, 
Houdek Jiří, Jiráčková Alena, Kaška Jan, Kočí Josef, 
Kratochvíl Marek, Krejčová Božena, Loudová Alena, 
Reháková Eva, Růžičková Kateřina, Sláma Jaroslav, 
Slezáková Veronika, Šátralová Markéta. 

Městská správa sociálních služeb – Domov seniorů 
Kadaň, Městský ústav sociálních služeb – Domov 
důchodců Klášterec nad Ohří 

Antolová Lenka, Bártlová Jaromíra, Bendová Darina, 
Grozdanová Adéla, Heráková Eva, Kašková Tereza, 
Kdolská Helena, Kochová Štěpánka, Krausová 
Gabriela, Paleček Jan, Paleček Jan ml., Šornová 
Ivana, Štorkupová Jana, Wittmannová Kristina.

Program Pět P

Domanjová Karolína, Höhnová Kateřina, Metličková 
Soňa, Štrosová Hana, Vacíková Ivana.

Dobrovolníci pro školní přípravu

Benešová Barbora, Klímová Petra, Kořán Martin, 
Míchalová Ivana, Pokorná Markéta, Splitková Laura.
Nemocnice Kadaň - Ďurkovská Michaela, Hirtová 
Michaela, Horáková Pavlína, Róžová Nikola, Zala-
báková Anna.  

V letošním květnu nás již počtvrté v rámci firemního 
dne dobrovolnictví skupiny ČEZ podpořili její 
zaměstnanci, kteří při této osvětové formě dárcovs-
tví pomohli s úklidem naší školky a jejího hřiště 
a pomohli s výrobou propagačních předmětů 
z keramiky – děkujeme! 

Sociální centrum má dvě hlavní činnosti:

1. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBU PRO RODINY 
S DĚTMI (SAS) – registrovaná sociální služba dle 
zákona č.108/2006 Sb. Je určena rodinám s dětmi do 
18 let z Kadaně, Klášterce nad Ohří a okolních obcí, 
které jsou ohroženy sociálním vyloučením. 

Pomáháme lidem při řešení problémů, které nemo-
hou vyřešit sami - např. se potýkají s nedostatkem 
financí, jsou nezaměstnaní a nemohou zajistit svým 
dětem volnočasové aktivity či mají problémy s jejich 
výchovou, jsou izolovaní a hledají nové uplatnění, 
kontakty nebo mají různé další problémy. 

Veškerou činnost provádíme individuálně či skupi-
nově, a to buď v naší provozovně či přímo v domác-
nostech lidí, kterým chceme pomoci – záleží vždy na 
domluvě.

Služba je poskytována od července 2009. Pro 
všechny občany jsou aktivity zdarma, jsou dotovány 
z MPSV, kraje či obce. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízí 
několik aktivit:

a) Program Šikulka - volnočasové a pracovně výchov-
né činnosti pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let s cílem 
naučit děti formou hry základním praktickým doved-
nostem pro vstup do MŠ / ZŠ; součástí jsou i tvořivé 
aktivity či tábory.

b) Program Všeználek - školní příprava pro děti od 
6 do 15 let; součástí jsou i tvořivé aktivity či tábory. 
Tuto aktivitu provádíme i na 4. ZŠ v Klášterci nad 
Ohří.

c) Program Pět P - pravidelné individuální setkávání 
specializovaného dobrovolníka s dítětem ve věku 
od 8 do 15 let, aktivní trávení volného času během 
školního roku.

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

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

V roce 2013 evidoval SAS celkem 149 osob ve109 
rodinách (70%z Kadaně, 27% z Klášterce nad Ohří 
a 3 % z jiného regionu; 98 dospělých a 51 dětí), 
které pravidelně nebo pouze jednorázově využily 
tuto službu. Bylo provedeno 1 249 kontaktů a inter-
vencí  (679 děti a 570 dospělí), zejména poradenství 
a zprostředkování v terénu (př. v oblasti rodinného 
života – hospodaření…) či předškolní příprava 
Šikulka (15 dětí nastoupilo úspěšně do MŠ). 

V rámci pověření k sociálně právní ochraně dětí 
(OSPOD) jsme spolupracovali s 27 rodinami 
z celkového počtu 109.

9. Sociální centrum (SCR)
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2. RADOST, POMOC POTŘEBNÝM – neregistrovaná 
sociální služba, zahájená v květnu 2009. Poskytuje 
osobám (nejen) se zdravotním postižením potřebné 
informace, přispívající k řešení jejich nepříznivé 
situace a pomáhá jim při uplatňování jejich práv 
a při obstarávání osobních záležitostí – včetně 
hledání a podpory ve vhodném zaměstnání. Aktivně 
jedná s místními zaměstnavateli o možnostech 
zaměstnávání klientů. V závěru roku byla podána 
žádost o registraci služby jako sociální služby 
odborného sociálního poradenství.

Od roku 2010 funguje v rámci této služby tréninková 
skupina INkluze. Je zaměřená na získávání a rozvoj 
sociálních kompetencí a dovedností potřebných pro 
běžný život ve společnosti - pro osoby s hendikepem 
od 7 do 64 let a jejich rodinné příslušníky.

V roce 2013 bylo v PZP a INkluze evidováno 24 osob  
(21 Kadaň – 20 dospělých a 1 dítě, Klášterec n. O. – 
3 dospělí), které pravidelně či jednorázově využily 
tuto službu. Bylo provedeno 223 kontaktů a inter-
vencí (221 dospělých a 2 děti) – v rámci poradenství 
i INkluze.

Nově jsme služby začali poskytovat spolu s ostat-
ními organizacemi také v Centru Sociálních služeb 
Prunéřov, v rámci evropského projektu Města 
Kadaň.  Probíhá zde 2x týdně pracovní poradenství 
(PP) a 3x týdně SAS aktivity pro děti i dospělé 
vč. př. výuky vaření. 

V roce 2013 bylo evidováno v rámci pracovního 
poradenství 15 uživatelů z Kadaně a Prunéřova; 
bylo provedeno celkem 180 kontaktů a intervencí.

Graf SCR dokládá účast 188 klientů při čerpání 
služeb.
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Kladný hospodářský výsledek byl vložen do 
rezervního fondu organizace a bude použit v době 
přechodu financování mezi projekty nebo pro 
investiční akce.

NÁKLADY:
Spotreba materiálu 
Spotreba DHIM 
Spotřeba Energie
PHM   
Zboží na prodej   
Opravy a udržba   
Cestovné   
Služby ostatní   
Služby pobyty   
Služby PCR    
Služby propagace  
Služby externí MC  
Služby pojištění   
Spužby nájmy    
Služby školení    
Mzdové náklady    
Zák. soc.pojištení  
Ostatní dane a popl  
Odpisy DNHM    
NÁKLADY CELKEM  

VÝNOSY:
Tržby MCR   
Tržby PCR    
Tržby externí   
Tržby Podnájemné  
Tržby služby   
Prodej    
PPM ÚP    
Úroky    
Reklama     
Sponzorské dary   
Nepeněžní dary   
Členské příspěvky   
Dotace MV + MZ   
Dotace MPSV    
Dotace MŠMT   
Dotace kraj    
Dotace obec   
Dotace nadace   
Veřejná zakázka obec   
VÝNOSY CELKEM   

VÝSLEDEK   

406 244
142 607
511 820
25 714
15 302

126 516
21 737

405 229
137 114
112 158
88 971
70 870
21 756
65 056
17 591

1 297 607
412 671
47 073

108 207
4 034 243

752 773
391 715
85 540
63 000

427 290
56 157

167 617
5 410

25 500
485 500

84 757
27 500

195 632
1 086 809

524 941
80 000

107 000
73 506

408 824
5 049 471

1 015 228

10. Finanční zpráva za rok 2013  
Přehled hospodaření organizace: 

Fundraising

V oblasti hledání a získávání finančních zdrojů jsme využívali osvědčených cest v podobě psaní projektů 
v rámci dotačních výzev i cestiček v oblasti firemního sponzoringu. 

Podali jsme celkem 39 větších či menších projektů, z nichž přes 50% bylo úspěšných – 20. Celková hodnota 
obdržených dotací pak byla téměř 2,5 milionu Kč.

2 realizované evropské projekty na období 2011 – 2015 činily v letošním roce 62,3% celkových výnosů. 
Jejich celková výše dosáhla 6,7 milionu Kč.
     
Máme radost, že je stále podporována činnost prorodinných center, která se věnují naší příští generaci, 
což je nejlepší investice do budoucna.

548 851

47 451

509 632

47 073

1 297 607

15 302

511 820

126 516

88 971

412 671

70 870

112 158

137 114

108 207

                                                        4 034 243

752 773 

27 500 

391 715 

85 540 

63 000 

432 700 

56 157 

167 617 

25 500 

485 500 

84 757 

524 941 

96 632 

1 086 809 

99 000 

80 000 

515 824 

73 506 

                                                          5 049 471 
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V příštím roce 2014 máme zajištěné dlouhodobé 
financování díky úspěchům v evropských projektech 
a rozvoji našich sociálních služeb. Můžeme se tedy 
dále věnovat zlepšování naší stability a kvality služeb 
(implementace našeho nového strategického plánu, 
revize systému řízení a hodnocení apod.).

V rámci MCR a PCR chceme poskytovat větší nabídku 
táborů a pobytových rodinných akcí.  

Také se snažíme inovovat herní mobiliář na našich 
3 hřištích. 

11. Plány do roku 2014 12. Poděkování 

Sponzoři a donátoři:

Evropský sociální fond a ČR, Ministerstvo práce 
a soc. věcí, Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, Dům zahraniční spolupráce, Město 
Kadaň, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo 
vnitra, Krajský úřad Ústeckého kraje, Úřad práce, 
Nadační fond Albert, Koordinační centrum mládeže 
TANDEM Plzeň, Severočeské Doly a. s., Step by step 
ČR o. s., Ing. Růžičková Kateřina. 

Celková výše sponzorských finančních příspěvků 
pro rok 2013 byla téměř 500 tisíc Kč.

Věcné dary a služby: celkem v hodnotě 85 tisíc Kč

Truhlářství Na Špičáku, TomSoft Kadaň, Agender 
s.r.o. Praha, Rašelina Soběslav, Severočeské pískovny 
Chbany, Sady a školky Studený Tušimice, RS Okna 
Kadaň, SELLI s. r. o. Žatec, Wellcrafted s. r. o. Kadaň, 
ELVYT VASS Kadaň, Kocelský  Lukáš, IT Innovation s. 
r. o., ECHO consult s. r. o., Ing. Pour Jaromír, Bůcha 
František.

V DCR začleníme do aktivit canisterapii 
a připravujeme se na hostování zahraničních 
dobrovolníků. 

V SCR zaregistrujeme službu odborného sociálního 
poradenství a zintenzivníme činnost Předškolního 
klubu. Nadále budeme usilovat o registraci provozu 
Sociální rehabilitace.

VCR plní především rekvalifikační projekty, ale 
připravujeme i větší propagaci a tedy možnost reali-
zace vlastních kurzů za úplatu. 

Naše jesle a školka RADUŠKA mají vysokou pop-
távku a proto chystáme zvýšení její kapacity 
rozšířením prostor a personální posilou.

Rádi bychom získali nové partnery z Norska (v rámci 
grantů z Norských fondů) a tedy nové zkušenosti 
v oblasti péče o děti. 

Spolupracující organizace: 

Síť MC v ČR a mateřská centra v ČR; Rada dobro-
volnických center Severozápad; Město Kadaň 
a Klášterec nad Ohří; Nemocnice Kadaň; Divadlo 
Navenek; MěSSS Kadaň a Klášterec nad Ohří; Peda-
gogicko-psychologická poradna Kadaň; KZK Kadaň; 
Městská policie, Městská knihovna a Hasiči Kadaň; 
SK Kadaň – bruslení pro nejmenší; 1. ZŠ – pronájem 
plaveckého bazénu; zahraniční partneři NSR: 
KJF e. V. Chemnitz a MŠ Rabennest.
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Název:
Rodiče a děti Kadaně, (zkratka RADKA) 

Sídlo:
Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň            

Tel.: 737 734 716 
Banka, č. účtu: 18 59 23 126 / 0300
Web: www.radka.kadan.cz 
E-mail: radka@kadan.cz
IČ: 266 37 260 
DIČ: CZ 266 37 260 

Provozovna 1: RADKA
Adresa: Kadaň, Kpt. Jaroše 630 
Tel.: 739 094 565, 739 654 331

Provozovna 2: Dílna a klub Štístko 
Adresa: Kadaň, Kpt. Jaroše 612  
Tel: 734 503 113, 734 468 449

Provozovna 3: Centrum sociálních služeb
Adresa: Kadaň, Prunéřov 377
Tel: 734 453 684, 730 894 154

Kancelář SCR v Klášterci nad Ohří:
4. ZŠ, Petlerská 447

Propagace: 

13. Kontakty a informace

Webové stránky www.radka.kadan.cz jsou základ-
ním informačním zdrojem pro širokou veřejnost, 
v tomto roce prošly modernizací systému. Našim 
klientům (databáze 700 adres) rozesíláme měsíční 
mailingy, kde nacházejí naše nabídky, možnosti 
zapojení do dotazníkových šetření a další aktuální 
informace. Dalším komunikačním prostorem je také 
Facebook, kde máme prozatím 300 přátel.  

Tiskové reklamy jdou dostupné na nástěnkách 
v našich provozovnách, na dětské poliklinice, 
v nemocnici, ve vývěsce před provozovnou, 
v informačním centru na náměstí a v městské 
sportovní hale. Příležitostně oslovujeme i mateřské 
a základní školy či internetový server E-region, 
portál Kam s dětmi a Firmy.cz. Dále nás prezentují 
místní Kadaňské ev. Klášterecké noviny a místní 
kabelové TV - Focus a OKO.

V roce 2013 i regionální media věnovala pozornost 
našemu novému plaveckému centru, které jsme po 
10 letech usilování vybudovali téměř vlastními silami 
s pomocí sponzorů (CV deník, 5+2 dny). Článek 
o našich aktivitách vyšel také v časopisu Máma 
a já a projektové reklamy vysílalo rádio Blaník. 
Koncem roku jsme začali pravidelně spolupracovat 
s internetovým radiem Aplaus – čtvrtletní spoty 
propagující naší činnost.
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