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1. Úvodní slovo

Vážení, 

v roce 2009 se v RADKA o.s. událo mnoho nového. Krizový 
rok 2008 byl vystřídán úspěšným obdobím, které, doufáme 
bude pokračovat. 

Po dlouhém čekání na výsledky, jsme na jaře získali z Evropské 
unie podporu tříletého mezinárodního projektu na prorodinné 
aktivity. A hned v létě byl Ústeckým krajem podpořen také 
projekt zaměřený na sociální služby na dobu 2,5 roku. 

Tím jsme se nejen odrazili ode dna, ale poprvé za celou dobu 
existence sdružení získali významnější jistotu financovánía 
stability, což umocnilo následný rozvoj. 

Přízeň klientů byla i v tomto roce stabilní. Navíc jsme získali 
nové členy díky zavedení nových aktivit téměř do všech center 
RADKA o.s. 

Léto jsme mimo obvyklý prázdninový provoz (příměstské
i pobytové tábory a hlídání dětí) věnovali zpracování dalších
4 velkých projektů na získání podpory z Evropské unie pro 
další roky. 

Dále jsme s podporou Nadace OKD a Nadace Partnerství zalo-
žili společnost s ručením omezeným a přihlásili jsme se s naším 
záměrem do dotačního programu Sociální ekonomika.
Jde o nový druh podnikání na sociálních principech, které jsou 
blízké naší neziskové organizaci. 

Na podzim jsme pak už naplno zahájili nové projekty. Mezi
ty velké patří zahraniční cestya stáže, poradenství a vzdělávání 
rodičů a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Věnu-
jeme se však i menším projktům - Zviditelnění, Von klein auf, 
spolupráce krajských mateřských center (MC), a ekologii. 

Koncem roku jsme ze zisku za poslední 3 roky pořídili kera-
mickou pec a kojeneckou vanu, které by do budoucna měly 
přispět k zajišťování finančních zdrojů.

V tomto roce se na celé činnosti organizace podílelo přes
14 zaměstnanců a přes 40 dobrovolníků, kterým bych ráda
poděkovala za celoroční práci a úspěchy, kterých jsme dosáhli 
a které těší nejen je, ale také další lidi v okolí – klienty, návštěv-
níky a partnery, ke kterým naši činnost směřujeme. Jedině tak
cítíme smysl našeho snažení. 

V Kadani 31. 5. 2010

Mgr. Hana Vodrážková
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2. Shrnutí historie sdružení 

2003
vznik sdružení – registrace u Ministerstva vnitra | pronájem 
jedné místnosti - herny v DDM Šuplík Kadaň, vznik mateřské-
ho centra | podpora úřadu práce na zajištění koordinátorky 
mateřského centra | získání prvních sponzorských darů a dotací

2004 
celoroční celodenní provoz volnočasových aktivit, rozšíření 
dobrovolného pracovního týmu | vybudování 1. dětského hřiš-
tě u DDM – Hřiště pro nejmenší | sepsání prvních projektů
pro získání podpory z Evropské unie

2005
získání podpory mateřského centra z MPSV, profesionalizace 
týmu odborným školením  | partnerská účast v mezinárodním 
projektu – získávání zkušeností | zahájení vzdělávacích aktivit 
pro rodiče v rámci evropských projektů, vznik vzdělávacího 
centra | spolupráce s městem na 1. komunitním plánu sociál-
ních služeb Města Kadaně

2006
druhá provozovna v bývalých jeslích, učebna pro vzdělávání 
rodičů v Kpt. Jaroše 612  | vznik dobrovolnického centra –
1. benefice sdružení – podpora ministerstva vnitra | vznik
plaveckého centra, první předplavecké kurzy pro MŠ a veřej-
nost v bazénu 1. ZŠ | zahájení poradenství nezaměstnaným
v rámci dalšího projektu

2007
získání nových velkých prostor od města v ul. Kpt. Jaroše – 
přestavba  | přesun všech aktivit pod jednu střechu, zpracování 
projektu na vybudování dětského bazénu | zahájení zahraniční 
spolupráce s KJF e.V. Chemnitz | nová služba – plavání kojenců 
ve vanách v soukromí

2008
vybudování 2. dětského hřiště u nové provozovny s ekologic-
kými prvky - Zahrádka | ukončení evropských projektů z 1. vlny 
– finanční krize (nejen) neziskového sektoru | realizace prvních 
pobytových akcí a příměstských táborů | zahájení zájmových 
aktivit pro školní děti – podpora MŠMT | nové akreditované 
služby – dobrovolnické programy, PC kurz, založení sociálního 
centra

2009
úspěšnost v mezinárodním projektu – noví zahraniční partneři, 
vč. Aue, Halle
vybudování 3. sportovního hřiště poblíž provozovny – Hřiště 
pro všechny
vznik Agentury Radost, pomoc potřebným – zaměstnávání 
zdravotně hendikepovaných
zahájení poskytování registrovaných sociálních služeb – pod-
pora ÚK
založení Sociální firmy RADKY o.s. – SOFIRA Kadaň s.r.o. pro 
realizaci záměru sociálního podnikání v hostinské oblasti – zá-
měr znovuotevření restaurace SLUNCE na kadaňském náměstí 
se zaměřením na klientelu – rodiny s dětmi.
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3. Informace o sdružení
RADKA o.s.

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

Cílem sdružení je být profesionální neziskovou
organizací poskytující péči v oblasti volného času,
vzdělávání, sociálních služeb a dobrovolnictví.

Motto: „Jsme tu pro lidi, kteří nás chtějí.“ 

Organizační struktura a pracovní zařazení
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Výkonný tým, rada sdružení, zaměstnanci, revizní komise

Mgr. Vodrážková Hana
ředitelka a předsedkyně sdružení | finanční a personální ma-
nager, fundraiser | instruktorka PCR | lektorka fyzioterapeutic-
kých aktivit MCR 

Bůchová Jarmila
provozní zástupkyně ředitelky | jednatelka sdružení | vedoucí
a instruktorka PCR

Vindušková Dana
účetní a vedoucí ekonomického oddělení

Hamáková Andrea
vedoucí PR aktivit a ekoaktivit | lektorka VCR a hudebních 
aktivit MCR | instruktorka PCR 

Bc. Šoltésová Olga
personální zástupkyně ředitelky | vedoucí SCR

Kašková Adéla
vedoucí DCR, vedoucí a lektorka VCR 

Šafářová Radka
vedoucí MCR

Havlatová Marie
provozní asistentka

Neimontiené Ingrid
služba hlídání dětí

Jandová Štěpánka
koordinátorka Agentury Radost | pomoc potřebným

Gregorová Jana, Dis.
sociální pracovnice | lektorka SCR a VCR

Mgr. Kubalová Lenka
sociální pracovnice | koordinátorka prog. Pět P | lektorka VCR

Kučerová Lucie 
sociální pracovnice | lektorka SCR a VCR

Staříková Soňa
sociální pracovnice | lektorka SCR a VCR

Komárková Iveta
domovnice

Ing. Hamák Rudolf
správce IT

Pajmová Jana
lektorka PCR | asistentka MCR | členka revizní komise

Grozdanová Lada
lektorka STOB | členka revizní komise 

Salayová Alice
lektorka MCR (orientální tance)

Mgr. Kovalčík František
lektor VCR (NJ konverzace)

Corradini Jana
asistentka MCR

Hamáková Stanislava
dobrovolnice | členka revizní komise
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Dobrovolníci

RADKA o.s. – Mateřské centrum RADKA program Dobro-
volníci pro volný čas

Bardounová Marie, Corradini Jana, Čiháčková Marie, Fritsche-
ová Kateřina, Gahlerová Eva, Grozdanov Stanislav, Grozdanová 
Lada, Hamák Stanislav, Hamáková Stanislava,  Holická Dana, 
Ing. Houdek Jiří, Jiráčková Alena, Kaška Jan, Kašková Tereza, 
Kindlová Gabriela, Kocelský Lukáš, Košťáková Hana, Krejčová 
Božena, Kucharská Ria, Loudová Alena, Maxová Vlasta, Ing. 
Míchalová Ivana, Nemeth Petr, Pajmová Jana, Peštová Dana, 
Poláčková Lucie, Pufflerová Gabriela, Ing. Reháková Eva, Sláma 
Jaroslav, Slezáková Veronika, Strašková Veronika, Suchá Květa, 
Šmídová Monika, Tomášek Jan

Nemocnice Kadaň

Hamáková Stanislava, Havlišová Jarmila, Janotová Soňa, Košťá-
ková Hana, Krauzová Gabriela, Paleček Jan, Reczková Karolína, 
Růžičková Kateřina, Senková Michaela, Valentová Anna

Městská správa sociálních služeb – Domov pro seniory 
Kadaň, MÚSS Klášterec nad Ohří

Gahlerová Eva, Havlišová Jarmila, Košťáková Hana, Ing. Mícha-
lová Ivana, Paleček Jan, Rejzková Antonie, Mgr. Votavová Olga

DDM Klášterec n. O. – volný čas

Klára Hádeková, Nora Jiránková, Kateřina Koritarová
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4. Činnost sdružení 

Graf členské základny rozděluje členy mateřského centra 
v roce 2009 podle věkových kategorií. Dále sdružení na-
vštěvovalo téměř 250 účastníků kurzů, klientů SCR
a dobrovolníků.
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Graf MCR ukazuje roční návštěvnost 431 členů v různých
aktivitách

Graf DCR ukazuje individuální kontakty všech 47
dobrovolníků v uvedených programech
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Graf VCR znázorňuje absolvované návštěvy 80 účastníků
kurzů jednotlivých projektů

Graf PCR ukazuje účast 120 dětí v předplaveckých 
kurzech dle věkových skupin

Graf SCR zobrazuje využití služeb centra pro cca 100 osob
za sledovanou dobu (6 měsíců roku 2009)
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Rozvoj služeb

Také v roce 2009 jsme díky dotacím naší činnosti a zisku 
z efektivního hospodaření zlepšovali vybavení provozovny
a zařídili jsme dvě kanceláře sociálního centra v podkroví.

Pro rozšíření nabídky zájmových aktivit jsme pořídili keramic-
kou pec s příslušenstvím – válcovací stolicí a přizpůsobili jednu 
místnost pro realizování keramických dílen.

Konečně jsme si také splnili dávné přání – mít pro plavání 
nejmenších kojeneckou vanu. V posledním patře provozovny
se tedy mohou maminky individuálně, v hygienicky nezávad-
ném prostředí naučit správné držení a cvičení miminek
ve vodě, včetně masáží dětí hlazením. 

S přispěním vylosovaného výtěžku Benefičního plesu nezisko-
vého sektoru v Kadani jsme také dovybavili naše hřiště Zahrád-
ka – nová trampolína je u dětí velmi oblíbená. 

Propagace 

je zajišťována stabilními prostředky - nástěnky v provozovně, 
na dětské poliklinice a v DDM Šuplík Kadaň vývěska před 
budovou a na pěší zóně v centru města; měsíční program sdru-
žení v místním, případně i regionálním tisku a v pravidelném 
mailingu členům; upoutávky na akce v místní televizi; webové 
stránky: www.radka.kadan.cz.
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5. Mateřské centrum RADKA (MCR) 

Nabízí celkem 7 programů, které se dále dělí 
na jednotlivé aktivity.

Program Mateřídouška 

je určen nejmenším dětem v doprovodu rodičů. Probíhá každé 
všední dopoledne a podle činnosti ho dělíme na aktivity
v jednotlivých dnech:

Klokánci – pohybové cvičení při přednesu dětských písní
a říkadel 
Kukačky – tanec a zpěv z české lidové tvorby 
Žabičky – cvičení na rehabilitačních balonech se známými 
básničkami a popěvky 
Kašpárek – četba a divadlo českých klasiků 
Ferda – výtvarná činnost

Účastníkům nabízíme tématickou poučnou zábavu i volné 
hraní, společné jídlo. Cílem programu je nenásilné zařazení 
dětí do společnosti a tím příprava na příchod do MŠ. Program 
zpestřujeme i mimořádnými akcemi např. prezentace firem, 
narozeninové oslavy atd. 

Program Prvosenka

fyzioterapeutické aktivity pod vedením proškolených lektorek:
Broučci – masáže kojenců hlazením 
Kuličky – cvičení a relaxace těhotných 
Charlie – canisterapie, nově otevřená aktivita (nejen) pro 
hendikepované 

Program Sedmikráska

setkávání rodin: 
Volná herna a Dvojčata – hraní a povídání dle vlastní inicia-
tivy členů 
Výtvarné dílny, Rodinný seminář Baby Signs - znaková řeč 
pro batolata. 

V zimě dopolední bruslení na stadionu. V sezóně jsou k dispo-
zici dvě hřiště pro nejmenší a jedno sportovní.
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Program Věneček 

odpolední zájmové kroužky pro dět:

Hvězdičky – tanečně pohybový kroužek
Baby – AJ hrou
Von klein Auf – NJ hrou
Paletka – výtvarná a ruční tvorba 
Mašinky – železniční modelářství 
Fotokroužek. 

Dva nové kroužky jsou určené již školním dětem a těší se velké 
oblibě: 
Ajťák – základy práce na PC pro menší děti
Mash-mash – orientální tance pro dívky 

Program Slunečnice

odpolední zájmové aktivity dospělých 
Bodyforming, Powerjóga, Orientální tance, Kurz snižová-
ní nadváhy – STOB (Stop obezitě)

Program Pomněnka

alternativní dopolední hlídání dětí členů od 1 roku s progra-
mem 

Program Lípa

jsou mimořádné akce dle aktuálního ročního období pro celé 
rodiny:

Leden
Tři králové, exkurze u městské policie, Hledá se Yetti - celoden-
ní výlet do hor s hrami a soutěžemi na sněhu. 
Únor
exkurze do městské knihovny, Masopustní maškarák, fotosou-
těž ke kampani Národní týden manželství. 
Březen
Kurz sebeobrany pro veřejnost, Zvířátkový den s domácími 
mazlíčky.
Duben
Zdobení velikonoční břízky na náměstí, Velikonoční zajíček 
- výroba kraslic, pletení pomlázek, hledání vajíček v trávě, 
Návštěva v Domově pro seniory, Den Země se skřítkem Kada-
níčkem – zábavné čištění lesa, fotosoutěž Ekodítě k národní 
kampani Týden opravdových plen, Vítání máje na Františkáně – 
jarní zvyky, hry, soutěže, ohýnek se zpěvem a kytarou.
Květen
výtvarná dílna ke Dni matek – batika, focení ke Dni rodiny, 
exkurze na Kozí ekofarmu, Kurz sebeobrany 2. 
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Říjen
Tonda obal na cestách pro mateřské školy s firmou EKOKOM, 
návštěva domova
pro osoby se zdravotním postižením – vystoupení nejmenších 
členů MCR, Dýňování – příprava na Stezku odvahy Katovkou – 
dlabání dýní a výroba lampionů, exkurze do technických služeb 
– ukázka techniky a třídění odpadů, Stezka odvahy Katovou 
uličkou – tradiční akce s účastí přes 200 dětí s rodinným do-
provodem. 

Listopad
Drakyáda na ranči Falkon s ohýnkem, exkurze Hasiči – ukázka 
techniky, Vánoční focení, Adventní dílna, Zdobení vánočního 
stromečku na náměstí.

Červen
návštěva Maxipsa Fíka v MCR – hry s oblíbenou kadaňskou 
postavičkou, Fíkovy narozeniny ke Dni dětí – prezentace na 
dětské akci se stavebnicí Kapla, Letecký den aeromodelářů, 
návštěva dopravního hřiště s městskou policií ke Dni otců, be-
sídky kroužků – ukázka činnosti rodičům, Kolečkyáda – závo-
dy, Vítání prázdnin na Hřišti pro nejmenší.

Červenec a srpen
především dva příměstské tábory s tématy Keltové a Sport. 
Děti zažívaly v čase od 8 do 16 hodin pestrý zábavný i poučný 
program se zařazením ekologické osvěty v provozovně, na hřiš-
tích sdružení, při výletech a exkurzích do různých míst Kadaně 
a okolí. Měly zajištěný pitný režim, teplé obědy v blízké restau-
raci a svačiny. Nakonec získaly pěkné odměny. Dále rodinný 
tábor Zálesácké léto v Kotvině – zaměřen na život a poznávání 
přírody v trampské osadě a rodinná dovolená s aktivním pro-
gramem pro maminky (cvičení, jóga) u moře v Chorvatsku.

Září
Letní slavnost v Chemnitz – výlet do Německa k našemu part-
nerovi na zábavné dětské odpoledne, 
Den otevřených dveří (svátek Radka 14. 9.) s tématickou disku-
zí se senátorkou Danielou Filipiovou a dalšími hosty a výstavou 
obrazů našeho dobrovoníka Jiřího Šedého, 
Ukliďme svět se skřítkem Kadaníčkem – ekoprocházka lesem 
na rozhlednu s úkoly, hrami a odměnou.
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Prosinec
Burza dětského zimního oblečení a potřeb, Mikuláš v MCR, 
Vypouštění balonků Ježíškovi, Přednáška Zdravý životní styl, 
Vánoční besídky kroužků pro rodiče; vánoční návštěva s kyta-
rou a ukázkou aktivit našich nejmenších v Domově pro seniory 
a v nemocnici.

Příležitost do budoucna – mezinárodní podpora pro rodi-
ny s dětmi

Projekt s tímto názvem byl zahájen v červnu setkáním všech 
českých i zahraničních partnerů, kde jsme domluvili harmono-
gram dalších aktivit, především zahraničních cest.
Již v červenci jsme poprvé navštívili našeho nového partnera 
v Aue u příležitosti setkání radních na městské slavnosti. V srp-
nu nám návštěvu oplatili při místním Císařském dni. 
V říjnu pět pracovníků sdružení a pět partnerů absolvovalo pě-
tidenní cestu k hlavnímu partnerovi KJF do Německa a přivezlo 
si zajímavé zážitky a inspirace z německého pojtetí pedagogiky 
i sociální oblasti. Koncem měsíce jsme ještě uskutečnili velmi 
příjemné seznámení s partnerem v Crimmitschau. V průběhu 
listopadu a prosince probíhal Motivační kurz s výukou obsluhy 
PC. Účastnilo se ho 9 osob v rozsahu 25 hodin motivačních 
setkání s psychologem, zpracování pracovní diagnostiky a 50 
hodin kurzu výpočetní techniky. Samozřejmostí bylo hlídání 
dětí v době vyučování a úspěchem získání potvrzení o rekvalifi-
kaci s celostátní platností pro všechny účastníky.
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6. Vzdělávací centrum RADKA (VCR) 

Na základě zájmu návštěvníků mateřského centra proběhl 
další z kurzů „Základy obsluhy PC”. Jedná se o kurz akredi-
tovaný MŠMT v celkovém rozsahu 40 vyučovacích hodin, kde 
se především maminky učí ovládat textový a tabulkový editor, 
internet a e-mail. 

V tomto roce jsme navíc získali akreditaci od MŠMT na
rozšiřující kurz v rozsahu 80 hodin a pořídili jsme další 3 ks PC
a zvýšili tak kapacitu počítačové učebny z 9 míst na 12. 
Můžeme tak lépe uplatnit prostory učebny i vlastní lektory na 
veřejné zakázky. 

Stejně jako v předchozích letech, tak i nadále se při aktivitách 
konverzace angličtiny a němčiny scházejí zájemci (mládež 
a dospělí), kteří si chtějí zdokonalit a procvičit cizí jazyky. Kaž-
dý týden má jiné zajímavé téma a podle potřeb se probírá
i gramatika a reálie. Účastníci také využívají možnosti mluvení
s rodilými mluvčími při návštěvách našich zahraničních partne-
rů. V rámci našeho tříletého evropského projektu Příležitost do 

budoucna – mezinárodní podpora pro rodiny s dětmi jsme jako 
doplňkovou aktivitu uskutečnili první Kurz motivace pro rodi-
če po skončení rodičovské dovolené. Aktivita zahrnuje soubor 
nástrojů, jak získat a udržet si dobré postavení na trhu práce, 
stimulační skupinový i osobnostní rozvoj, psychodiagnostiku
a výuku na počítači. 

Ve spolupráci s úřadem práce jsme realizovali další bloky 
poradenských programů JOB KLUB – rozvoj schopností 
efektivního vyhledávání zaměstnání, které jsou určené pro 
dlouhodobě nezaměstnané. Pomáhají účastníkům orientovat 
se na trhu práce, pojmenovat cíle své profesní kariéry a najít 
uspokojující zaměstnání. Připravují se na přijímací pohovor, píší 
životopis, žádost o zaměstnání, motivační dopis atd. Nedílnou 
součástí je individuální podpora jedinců, ale také skupinové 
posilování sebevědomí. 

Na konci roku jsme získali další akreditaci MŠMT na kurz
Administrativní asistent v rozsahu 120 hodin, kde se 
účastníci naučí základy korespondence, psaní na PC všemi 
deseti a získají ekonomický přehled. 

Díky dotaci z programu Připoj se jsme realizovali osvětový 
projekt Zviditelnění v oblasti bezpečnosti. 
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7. Plavecké centrum RADKA (PCR)

Již čtvrtým rokem nabízíme plavecké aktivity pro rodiny 
s dětmi od narození až do školních let a zajišťujeme výuku pro 
mateřské školy v Kadani v kadaňských mateřských školách. 
Kuzty zajišťují  čtyři kvalifikované lektorky.

Plavání kojenců probíhalo v soukromí, v domácnosti děťátka. 
Od letošního podzimu se nám podařilo do podkroví provozov-
ny pořídit „kojeneckou vanu“, u které je vhodnější pozice pro 
rodiče a lepší polohování pro kojence. Vanu jsme si navrhli
na základě našich letitých zkušeností s kojeneckým plaváním
a vyhovuje tedy všem požadavkům, jak hygienickým (pravidel-
né odběry a hygienická kontrola), tak metodickým. 

Předplavecké kurzy pro předškoláky z MŠ i tentokrát pro-
bíhaly 20 týdnů, kdy je napuštěn jediný krytý kadaňský bazén 
při 1. ZŠ, který máme pronajatý. Jeden kurz zahrnuje 10 lekcí, 
lekce probíhají 1x týdně dopoledne. Děti si zde zábavnou for-
mou osvojují a procvičují plavecké dovednosti a jejich pokroky 
jsou opravdu znát. Za nově nabyté dovednosti a snahu dostá-
vají děti plavecké vysvědčení, medaili a drobný dáreček.

Kurzy pro děti od 3 do 6 let nadále provozujeme 2x měsíčně 
v sobotu dopoledne, opět jen v plavecké sezóně.

Rodiče s dětmi od 2,5 let – seznamování s vodou a základy 
plaveckých prvků jako zábavný aktivní čas ve vodě s rodičem. 

Kurz pro děti od 4 let – hravá výuka základním plaveckým 
technikám s využitím pestrých moderních plaveckých pomů-
cek. 

Kurz pro děti od 6 let – zdokonalovací výcvik formou her
a soutěží.

Již podruhé jsme v létě uspořádali pobyt pro rodiny s dětmi
s intenzivním plaveckým výcvikem. Přes 50 účastníků si v krás-
né přírodě Jizerských hor – Hotel Peklo – užilo pestrý program 
(aquaerobic, tvořivé dílny, apod.).

I v letošním roce pokračujeme v jednáních a fundraisingu na 
záměr vybudování vlastního dětského plaveckého bazénu 
v suterénu naší provozovny.
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8. Dobrovolnické centrum RADKA 
(DCR) 

Dobrovolnická činnost je již čtvrtým rokem pevnou součástí 
činnosti sdružení. Dobrovolníci se podílí na všech pravidelných 
odpoledních aktivitách sdružení a všech větších akcích. DCR 
také vysílá své dobrovolníky do jiných sociálně orientovaných 
organizací v Kadani a okolí. V tomto roce jsme získali akredita-
ci na další dobrovolnický program s názvem Pět P. Je to so-
ciálně preventivní volnočasový program (Péče, Prevence, 
Pomoc, Přátelství a Podpora) určený znevýhodněným dětem a 
mládeži ve věku 8 -15 let v regionu Chomutov. Staví na svých 
již stoletých zkušenostech hnutí Big Brothers Big Sisters v 
celém světě. Dobrovolníci v Pět P musí být starší
18 let a absolvují speciální výcvik. Pro dítě je dobrovolník 
„velkým kamarádem“ a jeho role v životě dítěte je podpůrná – 
není, a v žádném případě nechce být, náhradou role rodičov-
ské, učitelské či vychovatelské.
Stabilně probíhají naše dva programy akreditované, tudíž 
dotované MVČR a jeden program, který je zajištěn pouze 
sponzorsky.

Dobrovolníci v nemocnicích – zahajovací program DCR
z roku 2006 si získal svůj ohlas a respekt a patří již k základním 
potřebám péče o pacienty kadaňské nemocnice na oddělení 
LDN a dětském. Dobrovolníci jim poskytují zábavné trávení 
času při pravidelných výtvarných dílnách a jiných společen-
ských setkáních – například piknik v zahradě nebo sváteční 
nadílky. Na programu letos spolupracovalo 15 dobrovolníků, 
kteří odpracovali 153,5 hodiny. 

Dobrovolníci v domovech pro seniory – program, který byl 
zahájen v roce 2007. Dobrovolníci svou činností pomáhají
k zlepšování psychosociálních podmínek a kvality života klientů 
Městské správy sociálních služeb v Kadani a Klášterci nad Ohří. 
Spolupracují na jejich volnočasových aktivitách, ale těžištěm 
tohoto programu jsou pravidelné individuální návštěvy, při 
kterých si klienti sami určují jejich náplň. Na programu letos 
spolupracovalo 5 dobrovolníků, kteří odpracovali 165,5 hodiny.

Dobrovolníci pro volný čas – program probíhající v MC RAD-
KA a DDM Klášterec nad Ohří. Dobrovolníci působí jako lektoři 
nebo jejich asistenti a podílejí se na pravidelných i nepravidel-
ných aktivitách pro rodiny s dětmi. Na programu spolupracova-
lo 35 dobrovolníků, kteří odpracovali 1 621 hodin. 

Dobrovolníkům je zajišťováno školení, supervize, pojištění, 
pomůcky pro činnost, oblečení. V roce 2009 bylo v DCR zare-
gistrováno 47 dobrovolníků a odpracovali celkem téměř 
2 000 hodin, které se dají finančně vyčíslit jako 125 000 
Kč, ale jejichž hodnota je neocenitelná.
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9. Sociální centrum (SCR)

Sociální centrum má dvě hlavní činnosti:

1. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS) – 
registrovaná ambulantní a terénní sociální služba dle zákona 
č.108/2006 Sb. je určena rodinám s dětmi, mládeži a mladým 
dospělým z Kadaně, Klášterce nad Ohří a okolních obcí, kteří 
jsou ohroženi sociálním vyloučením. Pomáháme lidem, kteří 
chtějí aktivně začít řešit své problémy. Potýkají se s nedostat-
kem financí a nemohou zajistit svým dětem volnočasové akti-
vity nebo mají různé hendikepy, jsou izolovaní a hledají nové 
uplatnění, kontakty apod. 

Služba je poskytována od července v rámci veřejné zakázky 
Projektu Ústeckého kraje, který ji finančně podpořil do konce 
roku 2011. Pro občany jsou tudíž naše aktivity zdarma.

Program Šikulka - volnočasové a pracovně výchovné činnosti 
pro děti od 2 do 6 let s cílem naučit děti formou hry základním 
praktickým dovednostem

Program Všeználek – příprava na školu a školní procvičování 
pro děti od 5 do 13 let

Program Pět P - pravidelné individuální setkávání specializo-
vaného dobrovolníka s dítětem ve věku do 8 do 15 let, aktivní 
trávení volného času během školního roku

Terénní sociální práce – poskytování služeb klientům v jejich 
domácím prostředí 

Poradenství a zprostředkování – poskytování rad a do-
provodu, pomoc s vyplňováním formulářů, zprostředkování 
kontaktů na další úřady, poradny apod.

Doplňkové aktivity – pravidelní klienti SCR mohou získat až 
100% slevu na další aktivity v rámci ostatních center RADKA 
o. s.

Od podzimu mají sociální pracovnice také kancelář v Klášterci 
nad Ohří v ZŠ praktické. 

Za 6 měsíců roku 2009 navštívilo SAS celkem 100 osob. Tito 
lidé pravidelně nebo pouze jednorázově využili zejména zá-
kladní sociální poradenství (např. v oblasti rodinného života – 
rozvod, výživné apod.) nebo programy Šikulka a Všeználek.

2. Agentura Radost, pomoc potřebným (AR) 
– neregistrovaná sociální služba zahájená v květnu. Poskytuje 
rodinám s osobami se zdravotním postižením potřebné infor-
mace, přispívající k řešení jejich nepříznivé situace. Pomáhá 
jim při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí – včetně hledání a podpory ve vhodném 
zaměstnání. Aktivně jedná s místními zaměstnavateli o mož-
nostech zaměstnávání klientů.
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10. Finanční zpráva za rok 2009

Graf výnosů znázorňuje rozdělení zdrojů financování 
všech aktivit sdružení. Částky jsou uvedeny v tisících Kč

Graf ukazuje rozložení a meziroční nárůst fundraisingu 
pro vlastní činnost sdružení.
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Přehled nákladů a výnosů za rok 2009

Náklady RADKA o.s.  
spotřeba materiálu 110 630   návštěvnost 1 000 osob měsíčně
spotřeba mat. DHIM 296 462  keramická pec, hřiště, fotoaparát...
zboží na prodej  10 642   potraviny, propagační předměty…
spotřeba energie  162 399   provozovna 860 m2 
opravy a udržování 86 999  
cestovné 7 984   
služby - telefony  17 426   
služby - poštovné  4 521   
služby ostatní  622 397  pobyty, školení, doprava, fotopráce ...
mzdové náklady  1 074 707  mimo projekty ESF 
ostatní fin. náklady 23 106 
Náklady celkem  2 417 273   
Výnosy    
tržby denní vstupné 55 898   dopolední programy
tržby kroužky  112 679   odpolední kroužky a aktivity 
tržby hřiště  3 331  symbolické vstupné
tržby prodej zboží  9 686  potraviny, propagační předměty
úroky   2 840  
členské příspěvky  44 000  
tržby PCR  179 410  předplavecké kurzy
dotace úřad práce 295 648  podporovaná pracovní místa 
dotace české  1 068 052 projekty MCR, DCR; činnost; hřiště 
výtěžek benefice  20 639 
pracovní místa  123 133   2 administrativní pracovnice z ESF 
tržby ostatní  835 050  pronájmy, kurzy, pobyty
sponzorské dary   7 000  
Výnosy celkem   2 634 233 zisk byl použit na založení s.r.o.

Realizovaný mezinárodní projekt Příležitost (100% dotace ESF) dosáhl v letošním
roce obrat 1 251 808 Kč.

Zakázka poskytování sociálně aktivizační služby (100% dotace Ústeckého kraje)
měla obrat 1 087 100 Kč.
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11. Plány do roku 2010 

Sdružení úspěšně pokračuje dle svého Strategického plánu
do roku 2012. Snažíme se o zajištění vícezdrojového finan-
cování a samostatnosti pro následující období, kdy nebude 
již Česká republika mohutně dotována Evropskou unií.

Využili jsme proto výzvy MPSV na zahájení podporovaného 
sociálního podnikání. Dále se snažíme o získání dalších 
donátorů pro vybudování vlastního bazénu v suterénu naší 
provozovny.

Školení a supervize pracovníků jsou již pevnou součástí naší 
profesionalizované organizace. Na podporu MCR jsme získali 
titul „Uznaná organizace MPSV“, který poskytuje morální 
i finanční záruku pro další rozvoj. 

V rámci DCR připravujeme další akreditované programy s vyu-
žitím canisterapie. 

SCR zpracovalo projekt Komunitní plán pro Kadaň a Kláš-
terec nad Ohří na rok 2010-12, věříme v získání finanční 
podpory
z EU a možnosti směrovat místní rozvoj sociálních služeb. 

Rozvíjíme dále také ekologické aktivity a pobytové akce 
pro děti i celé rodiny.

Jako dlouholetý člen Sítě mateřských center v ČR se pravidelně 
účastníme regionálních setkání a vloni nám na zorganizovaném 
Kulatém stole mateřských center Ústeckého kraje na krajském 
úřadě byla konečně přislíbena podpora pro zajišťování proro-
dinných aktivit v regionu. Těšíme se tedy na možnosti nových 
aktivit a nové klienty a příznivce!
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12. Poděkování

SPONZOŘI A DONÁTOŘI 

Evropský sociální fond (ESF) – finanční dotace na projekt 
mezinárodní spolupráce 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstvo 
školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ústecký kraj 
(ÚK) – finanční dotace na prorodinné aktivity a volný čas dětí
Ministerstvo vnitra (MV) – finanční dotace na projekt Dob-
rovolníci pro volný čas a pro seniory
Úřad práce Chomutov – finanční dotace na mzdy provozních 
pracovníků
Město Kadaň – finanční dotace na provoz sdružení, projekt 
Dobrovolníci v nemocnici
Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže 
TANDEM – finanční dotace půlročního projektu Von klein auf 
– příhraniční spolupráce mateřských center
Nadace Partnerství a Nadace OKD – fin. dotace na záměr 
SOFIRA – SLUNCE 
Severočeské doly, Tepelné hospodářství – finanční podpo-
ra sdružení
Růžičková Kateřina, Šafář Miroslav – finanční podpora 
sdružení

VĚCNÉ DARY A SLUŽBY 

Truhlářství Na Špičáku, Petrom stavby, Selinger Jiří, ESB 
Tušimice, Salvét František, ECHO Consult, Okno MaMi, 
Tomsoft, Roal, Vítkovice IOS – věcná materiální podpora

shopIT.cz – propagační služby, web

Lukáš Kocelský – grafické služby 

Vonderka Antonín, Josef Zalabák, Josef Čepelák – údržba 
a potřeby hřišť

Kindlová Gabriela – šití 
Kateřina Šmídová, PERLA Takáčová, Jan Kaška, Hamáko-
vá Stanislava, Ašenbrener Josef, Egmont s.r.o., ZOO Shop 
ARCHA Luboš Kříž – drobné věcné dary
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SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 

Město Kadaň – partnerství v projektech

Edost Chomutov, Asista Most, VCP Žatec – spolupráce na 
projektech s VCR 

Nemocnice Kadaň, MěSSS Kadaň – Domov pro seniory, 
DDM Klášterec n. O. – DCR

Pedagogicko-psychologická poradna, SVĚTLO o.s;
Německo - KJF e.V. Chemnitz, FV Jugend, Kultur und
Sozialzentrum Aue e.V., Wespennest – Crimmitschau - 
Mütter und Familienzentrum e. V.; Belgie - Jumelageco-
mité, Stad Halle – partneři v projektu

Kulturní zařízení Kadaň, Divadlo Navenek – spolupráce
při kulturních akcích 

Františkánský klášter – pan Milota – poskytnutí prostor
a pomůcek 

SK Kadaň - sleva na veřejné bruslení

Síť MC v ČR, mateřská centra v ČR – podpora MCR

Na louce o.s. – MC Kolibřík Chomutov – podpora 

Technické služby, Městská policie, knihovna, hasiči
– návštěvy, exkurze, 

1. ZŠ Kadaň – pronájem bazénu pro PCR 

mateřské školy a základní školy v Kadani – mediální pod-
pora 

Kadaňské noviny, Chomutovský deník, KT Fokus – mediál-
ní propagace 
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13. Kontakty

Název:
Občanské sdružení Rodiče a děti Kadaně, (zkratka RADKA o.s.) 
Sídlo: Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň
Tel.: 605 283 997 / 737 734 716
E-mail: radka@kadan.cz

Provozovna: RADKA o.s., Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň 
Tel.: 739 094 565
E-mail: radka@kadan.cz 
Web: www.radka.kadan.cz 

IČ: 266 37 260
DIČ: CZ 266 37 260 
Banka, číslo účtu: ČSOB Kadaň, 185923126 / 0300

Kancelář SCR v Klášterci nad Ohří:
ZŠ praktická, Havlíčkova 269 – boční vchod.

Kancelář DCR v kadaňské nemocnici:
3. patro polikliniky, dveře 424.
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