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Milý čtenáři, když jsem v roce 2007 ze zvědavosti navští-
vila astrologa, předpověděl mi na rok 2010 velký rozvoj 
mého pracovního i osobního života. Jsem realista a vě-
řím, že každý svého štěstí strůjce, ale přesto myslím, že 
určitá souhra náhod (nebo možná hvězdného působení?) 
nám pomohla, že se tento rok stal opravdu dosud největ-
ším mezníkem ve vývoji naší organizace. (K tomu plnění 
v soukromí – narození našeho třetího dítěte, holčičky po 
dvou chlapcích – není co dodat).

Na začátku roku jsme se dověděli, že nám vyšel projekt 
na sociální podnikání (čekání na výsledky trvalo stejně 
dlouho jako mé těhotenství) a po 2 jarních měsících re-
konstrukce a zřizování jsme v červnu otevřeli restauraci 
Slunce.

Zároveň jsme získali dotační podporu na další tříletý 
vzdělávací projekt a na tvorbu Komunitního plánu pro 
města Kadaň a Klášterec nad Ohří na léta 2012 - 2016.

Po několika letech se nám také podařilo zajistit investič-
ní dotaci na rekonstrukci suterénu naší provozovny pro 
plánované vybudování a provoz kojeneckého a batole-
cího plavání. Zde ještě další investiční zdroje hledáme, 
ale věříme, že výsledky naší pestré činnosti přesvědčíme 
další donátory pro tuto zdraví prospěšnou a smysluplnou 
činnost.

Na podzim jsme slavili další úspěch s projektem vybu-
dování jeslí a předškolního zařízení, které naše město 
postrádalo a kde chceme uplatňovat naše zkušenos-
ti ze zahraniční spolupráce. Ta se také dále rozvíjela 
př. první návštěvou partnerů v Belgii či zahájením od-
borných aktivit - jak v rámci zahraničních stáží, tak pro-
školením lektorů a realizací specializovaného kurzu Silní 
rodiče – silné děti ®.

Naše klientela se rozrostla přímo úměrně novým aktivi-
tám i růstu pracovního týmu či nových provozoven. Věří-
me, že významný vliv hraje i spokojenost s naší kvalitní 
činností. 

V letních měsících jsme opět uspořádali již 4 příměstské 
a 4 pobytové tábory (i 2 zahraniční) a v zimě ještě další 
na horách, i s plaveckým kurzem. 

V roce 2010 se na celé činnosti organizace podílelo již 
přes 20 pracovníků a opět přes 40 dobrovolníků, jimž 
všem patří poděkování za společné úsilí, které nás do-
vedlo k těmto cílům. 

V Kadani 11. 2. 2011
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Od vzniku sdružení v roce 2003, kdy jsme si pronajali 
jednu místnost v DDM Šuplík Kadaň a získali první do-
taci od úřadu práce na koordinátorku MC a první spon-
zorské dary, uběhlo již 7 let. Někdy to bylo velmi těžké, 
ale vždycky jsme šli za svými cíli a postupně dokázali 
realizovat své sny a přesvědčit okolí, že naše činnost má 
smysl. 

Zajištění celoročního celodenního provozu volnočaso-
vých aktivit, vybudování 1. dětského hřiště u DDM – 
Hřiště pro nejmenší, sepsání prvních projektů pro získá-
ní podpory z Evropské unie, získání podpory MC z MPSV 
s následnou profesionalizací týmu vyústilo dále do mezi-
národní spolupráce, rozdělení naší činnosti do 5 center 
a nakonec získání vlastních velkých prostor od města 
v ul. Kpt. Jaroše, aby bylo vše „pod jednou střechou“. 
Navázali jsme vybudováním 2. dětského hřiště u nové 
provozovny s ekologickými prvky – Zahrádka, zahájením 
realizace prvních pobytových akcí a příměstských táborů 
a pořádáním zájmových aktivit pro školní děti, akreditací 
dobrovolnických a vzdělávacích programů či registrací 
sociální služby.  

Pokračování vybudováním 3. sportovního hřiště po-
blíž provozovny – Hřiště pro všechny a vznik Agentury 
Radost, pomoc potřebným s integrační skupinou zdravot-

ně postižených INkluze přes sociální podnikání a provoz 
předškolního zařízení již považujeme za vrchol možností 
jedné neziskové organizace a nyní se budeme snažit pře-
devším veškerou činnost udržet. 

Podpora Evropské unie nám významně pomohla v tomto 
rozvoji a věříme, že i nadále bude náš stát, kraj, obec 
i místní sponzoři podporovat veřejně prospěšnou nezis-
kovou činnost. 

V roce 2010 se předsedkyně sdružení stala vícepre-
zidentkou Sítě MC v ČR v čele s paní Rut Kolínskou 
a MC RADKA se stalo uznanou organizací Ministerstva 
práce a sociálních věcí na léta 2010-2012 pro činnost 
v oblasti prorodinných aktivit. Více informací najdete 
na www.mpsv.cz.

MC RADKA 
Člen Sítě mateřských center v čele s Rut Kolínskou, dlou-
hodobě spolupracuje na akcích a kampaních Sítě MC 
a váží si její podpory. 

Držitel certifikátu „Společnost přátelská rodině” a navr-
huje jeho udělení dalším organizacím se vstřícným po-
stojem k rodinám s dětmi. 

2. Vývoj 
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Rozhodující složka organizace 
(všichni členové) 

 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Výkonná složka organizace 

(zaměstnanci) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výkonný tým, rada sdružení, zaměstnanci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ  

PROJEKTOVÉ TÝMY 
VEDOUCÍ CENTER 

PR A IT  
ODDĚLENÍ 

EKONOMICKÉ  
ODDĚLENÍ 

 

RADA SDRUŽENÍ 

ÚDRŽBA 
A ÚKLID 

ŘEDITELKA 
provozní a personální zástupci 

VÝKONNÝ TÝM  

Revizní rada  

MATEŘSKÉ 
CENTRUM 

RADKA 

VZDĚLÁVACÍ 
CENTRUM 

RADKA 

PLAVECKÉ 
CENTRUM 

RADKA 
 

SOCIÁLNÍ 
CENTRUM 

RADKA 

DOBROVOLNICKÉ
CENTRUM  

RADKA 

Programy: 
Mateřídouška 

Prvosenka 
Sedmikráska 

Věneček 
Slunečnice 

Lípa 
Pomněnka 

 

Plavecké kurzy: 
Pro mateřské školy 

- výuka 
předškoláků  
Pro veřejnost 

- rodiče s dětmi  
- děti od 4 let 
- děti od 6 let 

- kojenci  
Pobytové kurzy  

 

Registrovaná služba: 
Soc. aktivizační služba 

pro rodiny s dětmi 
 terén Kadaň, 

Klášterec n. Ohří 
 azylový dům KL 
 ambulance KA-KL 

Agentura Radost, 
pomoc potřebným 

Komunitní plán 

Projekty: 
Akreditované 

služby 
Rekvalifikace 
Poradenství     

Zájmové    
vzdělávací     

aktivity 

Programy: 
Dobrovolníci   

- pro volný čas     
- v nemocnici 
- pro seniory 

- Pět P 
 

SOFIRA KADAŃ S.R.O. 
 PROVOZOVNA SLUNCE 

RADUŠKA 
PŘEDŠKOLNÍ 

ZAŘÍZENÍ 

Naším posláním je zaváděním chybějících služeb 
v místním regionu posouvat hranice kvality života dětí 
a dospělých.
Chceme být profesionální neziskovou organizací posky-
tující péči v oblasti volného času, vzdělávání, sociálních 
služeb a dobrovolnictví a „jsme tu pro lidi, kteří nás 
chtějí“.
 
              

3. O nás
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Nemocnice Kadaň
Havlišová Jarmila, Horáková Pavlína, Janotová Soňa, Košťáková Hana, Krausová Veronika, Kudláčková Gabriela, 
Kucharská Ria, Paleček Jan, Reczková Karolína, Růžičková Kateřina, Tomášek Jan, Žemličková Adéla | Městská 
správa sociálních služeb – Domov seniorů Kadaň, MÚSS Klášterec nad Ohří | Bendová Darina, Gahlerová Eva, Hav-
lišová Jarmila, Košťáková Hana, Ing. Míchalová Ivana, Paleček Jan, Paleček Jan ml., Poláčková Lucie, Rejzková 
Antonie, Mgr. Votavová Olga 

Vzdělávání zaměstnanců
Tak jako každým rokem i letos pracovníci absolvovali různá školení a kurzy pro zvyšování profesionality organizace. 

Celkem bylo letos proškoleno 18 zaměstnanců v 35 kurzech:
Péče o děti ve věku od 3 do 15 let (160 hodin) – 2 pracovnice | Výchova k dobrovolnictví a Multikulturní výchova 
(128 hodin) – 2 pracovnice | Průvodce světem multimédií (90 hodin) – 1 pracovnice | Základní kurz canisterapie 
(80 hodin) – 1 dobrovolnice se svým psem | Keramika (33 hodin) – 2 pracovnice | Kurz lektorů Silní rodiče – silné 
děti ® (20 hodin) – 7 pracovnic + 4 externisté | Kurzy udržování kvalifikace sociálních pracovníků (16 hodin ročně) 
– 5 pracovnic | Většina pracovníků absolvovala kurz výpočetní techniky.

Teambuilding
V září před zahájením dalšího školního roku celý tým absolvoval tzv. teambuilding, který jistě přispěl k lepšímu vzájem-
nému poznání a lepší pracovní atmosféře v kolektivu. V hotelu Star v Hájích v Krušných horách jsme strávili necelé 2 dny 
a věnovali se různým týmovým hrám pod vedením odborné lektorky a byl čas i na individuální či skupinové diskuze 
na témata potřebná pro plnění dalších pracovních cílů. Pravidelně také probíhá supervize dílčích týmů a hodnocení 
pracovníků.

Výkonný tým, rada sdružení, zaměstnanci 
Mgr. Hana Vodrážková - předsedkyně, ředitelka, finanční a personální manažerka, fundraiserka, instruktorka plavání, 
lektorka fyzioterapeutických aktivit MCR | Jarmila Bůchová - jednatelka, provozní zástupce, vedoucí plaveckého centra 
a instruktorka plavání, lektorka keramiky | Dana Vindušková - vedoucí ekonomického oddělení | Andrea Hamáková 
- propagační asistentka, instruktorka plavání, asistentka MCR, lektorka PC kurzů | Radka Šafářová - vedoucí mateřské-
ho centra | Bc. Olga Šoltésová - vedoucí sociálního centra, personální zástupce, jobporadce | Adéla Kašková - vedoucí 
dobrovolnického a vzdělávacího centra, jobporadce, lektorka PC kurzů | Mgr. Lenka Kubalová - sociální pracovnice, 
koordinátorka programu Pět P, jobporadce | Lucie Kučerová - sociální pracovnice, jobporadce | Jana Gregorová, DiS. 
- sociální pracovnice, lektorka PC kurzů | Soňa Staříková, Bc. Šárka Paříková, Veronika Pilařová, DiS. - sociální pracov-
nice | Štěpánka Jandová - koordinátorka Agentury Radost, pomoc potřebným | Bc. Jiří Nebeský – asistent komunitního 
plánování | Lada Grozdanová - poradkyně STOB, členka RK | Jana Pajmová – instruktorka plavání, asistent MCR, členka 
revizní komise sdružení (RK) | Ingrid Neimontiené, Alexandra Halászová- hlídání dětí, asistentky MCR | Bc. Jana Cor-
radini – asistentka MCR, lektorka PC kurzů, propagační asistentka, správce webových stránek | Ing. Ivana Míchalová 
– propagační asistentka, lektorka PC kurzů | Kateřina Fritscheová – asistentka MCR | Marie Hrazdírová – provozní 
asistentka | Ing. Rudolf Hamák – správa IT | Eva Krippelová – provozní pracovnice | Dobrovolníci RADKA o. s.

Mateřské centrum RADKA o. s. – volný čas
Bardounová Marie, Čiháčková Marie, Fritscheová Kateřina, Gahlerová Eva, Grozdanov Stanislav, Grozdanová Lada, 
Hamák Stanislav, Hamáková Stanislava,  Holická Dana, Ing. Houdek Jiří, Jiráčková Alena, Kaška Jan, Kašková Tere-
za, Kindlová Gabriela, Kocelský Lukáš, Košťáková Hana, Krejčová Božena, Kucharská Ria, Loudová Alena, Maxová 
Vlasta, Ing. Míchalová Ivana, Nemeth Petr, Pajmová Jana, Peštová Dana, Pufflerová Gabriela, Ing. Reháková Eva, 
Sláma Jaroslav, Slezáková Veronika, Gonzálesová Marta, Vykydalová Jaroslava, Šedý Jiří

Program Pět P
Domanjová Karolína, Fritscheová Kateřina, Gnaty Tetyana, Halouzková Nikola, Höhnová Kateřina, Said Michaela, 
Sydorchuk Hanny, Štrosová Hana, Thumsová Barbora, Vančurová Jitka
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Graf členské základny rozděluje 422 klientů v roce 2010 
podle věku a čerpaných služeb. Dále veřejné akce sdru-
žení navštívilo přes 1000 dalších návštěvníků.

Graf MCR vysvětluje roční návštěvnost 224 klientů v růz-
ných programech. 

Graf SCR dokládá účast 185 klientů dle služeb a projek-
tů, dělené věkem.

Graf DCR ukazuje individuální kontakty jednotlivých 54 
dobrovolníků ve 4 programech.

Graf VCR znázorňuje absolvované lekce 84 účastníků 
kurzů jednotlivých projektů.

Graf PCR zobrazuje účast 259 dětí v předplaveckých kur-
zech dle věkových skupin.

4. Aktivity

Oprava graf SCR 
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Na konci roku probíhala rekonstrukce naší další nové 
provozovny – předškolního zařízení Raduška, na kterou 
jsme získali tříletou dotační podporu z Evropské unie. 
Bude sloužit pracujícím rodičům malých dětí, má rozší-
řenou provozní dobu a speciální pedagogickou koncepci, 
dle inspirace u našeho partnera - KJF Chemnitz e. V.

A konečně jsme také dostali částečnou investiční pod-
poru našeho záměru vybudovat v suterénu naší budovy 
provoz pro kojenecké a batolecí plavání, takže stavební 
ruch byl i zde. Dosud jsme zřídili sprchy a šatny, vyměnili 
okna, dveře a zabudovali vzduchotechniku. Na bazéno-
vou technologii dále hledáme mecenáše.

Propagace 
O našich aktivitách informujeme prostřednictvím nástě-
nek v provozovnách a na dětské poliklinice, dále ve vývěs-
kách před budovou a na pěší zóně u náměstí, v měsíčním 
programu sdružení v místním tisku a místní kabelové TV, 
využíváme mailingu členům sdružení aj. Novou formou 
propagace jsou billboardy sponzorů na železničním mo-
delu našeho zájmového kroužku Mašinky. 

V červnu jsme na základě podpořeného evropského pro-
jektu otevřeli provozovnu naší sociální podnikatelské 
firmy SOFIRA Kadaň s.r.o. – restauraci Slunce na ka-
daňském náměstí. Nabízíme pestrou kvalitní českou stra-
vu; pro rodiny slouží vnitřní i venkovní dětský koutek.

O letních prázdninách jsme uspořádali 3 pobytové akce 
pro rodiny – dvě se cvičením žen a dětským programem 
u moře v Itálii a v Bulharsku a jeden s plaveckým kurzem 
pro děti, aquaerobikem pro ženy a tvořením pro všechny 
na Šumavě. Dále proběhly 4 tématické dětské příměst-
ské tábory a 1 pobytový v přírodě.

V druhém pololetí jsme navázali spolupráci na projektu 
Zdravý úsměv, výživa dětí – Ambasadorky a dětská hu-
dební škola Yamaha. 

Kromě toho jsme zahájili další evropské projekty - rekva-
lifikace dospělých a tvorba Komunitního plánu pro Ka-
daň a Klášterec nad Ohří. 

Otevřeli jsme také nové aktivity jako př. kroužek Kytara, 
kde se školní děti hravou formou seznamují s hudebním 
nástrojem a hrou na něj.

Dále jsme také rozšířili tvořivé dílničky pro rodiny s dět-
mi, a to i do nové restaurace Slunce.

5. Rozvoj služeb
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zovaný kurz Silní rodiče – silné děti ®. Jde o vzdělávací 
zážitkový kurz pro lepší pochopení rodinných vztahů. 
Dále také proběhly návštěvy u všech partnerů - společně 
jsme se setkali 2x v Kadani, 3x v Chemnitzu, 1x v Aue 1x 
v Crimmitschau a 1x v Belgii. V Chemnitzu jsme navštívili 
letní slavnost s klienty, 5 osob absolvovalo stáž v zaříze-
ních typu mateřská škola, kreativní centrum, nízkopra-
hový klub a v listopadu jsme se zúčastnili přednášky na 
téma vzdorovité chování dětí.  Do Aue a Crimmitschau 
jsme přijeli na slavnosti pořádané našimi partnery. V Bel-
gii jsme po dobu tří dnů navštívili různá zařízení pro děti 
a mládež, zřizovaná městem Halle.

Dalším cílem projektu jsou vzdělávací kurzy především 
pro matky s dětmi - proběhly dva bloky motivačních kur-
zů s výukou práce na PC pro celkem 20 účastníků. 

2. PROGRAM POMNĚNKA  
Hlídání dětí předškolního věku ve všední dny dopoledne 
s programem Mateřídouška, odpoledne dle domluvy. Je 
to možnost krátkodobého hlídání pro vyřízení záležitostí 
rodičů, při jejich vzdělávání či alternativa místně nedo-
stupných jeslí. Děti si zde také zvykají na vstup do ma-
teřské školy.

Nabízí celkem 7 programů, které se dále dělí na jed-
notlivé aktivity.

1. PROGRAM MATEŘÍDOUŠKA 
Jsou volnočasové aktivity, které probíhají ve všední dny 
dopoledne; určené pro batolata v doprovodu rodičů pře-
devším na mateřské dovolené. | KUKAČKY – hudba, 
tanec, zpěv, hra na hudební nástroje a jiné rytmické 
a dechové hry. | KAŠPÁREK - četba, amatérské divadélko 
s aktivizací dětských účastníků. | ŽABIČKY – fyziotera-
peutické a relaxační cvičení na overballech s říkankami. 
| KLOKÁNCI - pohybové hry a cvičení se sportovním ná-
činím v tělocvičně. | FERDA -  výtvarné a jiné tvoření. 

Účastníkům nabízíme tematickou poučnou zábavu i vol-
né hraní, společnou svačinku.

Cílem programu je všestranný rozvoj dítěte, včetně jeho 
nenásilného zařazování do kolektivu, ale také sebereali-
zace a neformální vzdělávání rodičů. Program zpestřuje-
me i mimořádnými akcemi př. prezentace firem, naroze-
ninové oslavy… 

Pro rodiče - klienty mateřského centra realizujeme 
v rámci našeho evropského projektu Příležitost (meziná-
rodní spolupráce v oblasti péče o rodinu) také speciali-

5. Mateřské centrum RADKA (MCR)
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3. PROGRAM PRVOSENKA
Dopolední fyzioterapeutické a relaxační kurzy pro kojen-
ce a nastávající maminky. | BROUČCI - masáže kojenců 
hlazením | KULIČKY - cvičení a relaxace těhotných | Do-
plňujeme prezentacemi, besedami – př. Týden opravdo-
vých plen, kojení, první pomoc, apod.

4. PROGRAM VĚNEČEK
Odpolední nebo víkendové zájmové kroužky pro děti 
předškolního i školního věku.  | HVĚZDIČKY - rytmické 
cvičení s hudbou  | KYTARA - základy hry na kytaru  | 
PALETKA - tvoření pro děti | MAŠINKY TT - modelářský 
kroužek  | FOTOKROUŽEK 08 - základy fotografování 
a grafické úpravy fotek 

Taneční: BELLINKY a MASH-MASH - orientální břišní 
tance pro holčičky a dívky

Jazykové: BABY a VON KLEIN AUF -  angličtina a něm-
čina hrou 

Počítačové: AJŤÁK a BALTÍK - základy PC  (Word, Excel, 
Power Point) a hravé programování  

5. PROGRAM SLUNEČNICE
Odpolední nebo víkendové kurzy pro dospělé.  PC KURZY 

| ORIENTÁLNÍ TANCE | BODYFORMING | NORDIC WAL-
KING | KSN STOB - snižování nadváhy – stop obezitě, 
aerobní cvičení a skupinové poradenství

ŠPANĚLŠTINA, FRANCOUZŠTINA, RUŠTINA, NĚMČINA, 
ANGLIČTINA                    

6. PROGRAM SEDMIKRÁSKA
Odpolední pravidelné aktivity pro rodiny s dětmi.  | VOL-
NÁ HERNA | PŮJČOVNA HER | VÝTVARNÉ | KERAMIC-
KÉ A FLORISTICKÉ DÍLNY - pravidelná výrobna dle aktu-
álních témat
BRUSLENÍ - dopoledne pro nejmenší na zimním stadio-
nu, odpoledne slevy pro veřejnost. 

HŘIŠTĚ PRO NEJMENŠÍ v zahradě DDM Šuplík | HŘIŠTĚ 
ZAHRÁDKA u provozovny RADKA | HŘIŠTĚ PRO VŠECH-
NY u provozovny Raduška – fotbalový a volejbalový trav-
natý kurt, možnost pronájmu. Všechna hřiště jsou ote-
vřena dle počasí a rozpisu služeb. 

7. PROGRAM LÍPA
Odpolední nebo víkendové nepravidelné, malé i velké, 
tradiční i netradiční akce pro celé rodiny. Nejlépe je ilu-
strují fotky s popisky, jakož i z realizovaných táborů a ro-
dinných pobytů
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Letos jsme uspořádali již 2 pobyty pro rodiny s dětmi 
s intenzivním plaveckým výcvikem.

Přes 60 účastníků si v krásné letní přírodě Šumavy - ho-
tel Čertův Mlýn, užilo pestrý program (aquaerobic, denně 
tvořivé dílny a plavání apod.) a obdobně jsme strávili za-
čátek zimního období v již osvědčeném hotelu pro rodiny 
- Peklo v Jizerských horách.

Pátým rokem nabízíme plavecké aktivity pro rodiny s dět-
mi od narození až do školních let a zajišťujeme předpla-
veckou výuku pro předškoláky v kadaňských mateřských 
školách. 

Plavání kojenců probíhá ve speciální vaně a naučí rodi-
če správné polohování děťátka ve vodě brzy po narození.
Stále pokračujeme ve snaze zajistit dostatek financí na 
záměr vybudování vlastního dětského plaveckého bazé-
nu v suterénu, kde ještě potřebujeme zajistit technologii 
bazénu. 
 
Plavecké kurzy pro předškoláky z MŠ trvají 10 týdnů 1x 
týdně dopoledne v  bazénu 1. ZŠ. Děti si osvojí a procvičí 
plavecké dovednosti zábavnou formou.

Všechny kurzy vedou 4 akreditované lektorky. 

Plavecké kurzy pro děti od 2,5 do 6 let provozujeme 1x 
týdně v odpoledních hodinách. | Rodiče s dětmi od 2,5 
let = seznamování s vodou a základy plaveckých prvků 
jako zábavný aktivní čas ve vodě s rodičem.  | Kurz pla-
vání pro děti od 4 let = hravá výuka základním plavec-
kým technikám s využitím pestrých moderních plavec-
kých pomůcek.  | Kurz pro děti od 6 let = zdokonalovací 
výcvik plavců formou her a soutěží.

6. Plavecké centrum RADKA (PCR)

19 20



7. Vzdělávací centrum RADKA (VCR)

Vzdělávání probíhá formou vlastních aktivit pro veřej-
nost, kurzů v evropských projektech především pro rodi-
če s dětmi nebo na zakázku úřadu práce jako poraden-
ství a kurzy pro nezaměstnané. 

Proběhly 4 bloky poradenského programu Jobklub, což 
je skupinová motivace lidí k zlepšení jejich uplatnění 
na trhu práce (příprava na přijímací pohovor, sestavení 
životopisu, žádosti o zaměstnání, motivačního dopisu 
apod.). Také jsme pro nezaměstnané realizovali 2 naše 
akreditované kurzy ovládání PC.

Další 2 motivační kurzy s obsluhou PC proběhly v rám-
ci projektu Příležitost, který podporuje především ženy 
s dětmi. Zahrnují soubor nástrojů, jak získat a udržet 
si dobré postavení na trhu práce, stimulační skupino-
vý i osobnostní rozvoj, psychodiagnostiku a výuku na 
počítači. 

Aktivitami našeho nového evropského projektu Za lep-
ší prací pro zájemce o zvýšení kvalifikace je PC kurz 
spojený s motivačním a poradenským programem. Na 
něj pak navazují specifické odbornější kurzy dle výběru 
účastníka a doporučení bilanční diagnostiky. Uskutečnily 
se prozatím 2 turnusy. 

Pro veřejnost nabízíme konverzaci a výuku angličtiny, 
němčiny a španělštiny, kde se scházejí zájemci (mládež 
a dospělí) o zdokonalení svých komunikačních schop-
ností. Ty pak mohou využít při návštěvách našich part-
nerů v rámci již výše zmíněného mezinárodního projektu 
Příležitost. 

Na konci roku jsme získali i další akreditaci MŠMT na 
kurz Administrativní pracovník v rozsahu 128 hodin, 
kde se účastníci naučí základy korespondence, psaní na 
PC všemi deseti a získají ekonomický přehled. 
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Již pátým rokem sdružujeme zájemce o dobrovolnictví, 
kteří chtějí nezištně pomáhat v naší organizaci při práci 
s dětmi a mládeží, ale také v dalších partnerských organi-
zacích v Kadani i Klášterci nad Ohří – klientům v domově 
seniorů, zdravotně postiženým a pacientům v nemocnici. 
Podporujeme je formou pojištění, školení, pomůckami 
a dalším zázemím pro jejich činnost.

Dobrovolníci pro volný čas působí jako lektoři nebo je-
jich asistenti u pravidelných i nepravidelných zájmových 
i vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi. V tomto roce se 
podíleli př. na zajímavém projektu „Promítání s progra-
mem pro děti“ v kadaňském kině.

Dobrovolníci v programu Pět P jsou „velkými kamarády“ 
znevýhodněných dětí a teenagerů ve speciální sociální  
prevenci (Péče, Prevence, Pomoc, Přátelství a Podpora). 
Tráví spolu týdně tematicky zaměřený čas podporující 
zdravý rozvoj dítěte.

Dobrovolníci v domovech pro seniory jim zpravidla po-
vídáním, předčítáním, hraním společenských her nebo 
procházkami po okolí jako společníci pomáhají překoná-
vat pocity osamění, nemoci, trápení a ostatní překážky 
v lidském životě.

Tyto programy jsou akreditovány a dotovány MVČR. 
Poslední program akreditovat nelze, a tudíž se na jeho 
financování podílí především sponzoři a MZČR.

Dobrovolníci v nemocnicích poskytují pacientům na 
oddělení LDN a dětském zábavné trávení času při pra-
videlných výtvarných dílnách a jiných společenských 
setkáních.

V roce 2011 odpracovalo 57 dobrovolníků přes 1940 
hodin, které se dají finančně vyčíslit jako 120.340,- Kč. 
Tato péče má ale pro klienty hodnotu mnohem vyšší.

8. Dobrovolnické centrum RADKA (DCR) 
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volného času během školního roku. | Terénní sociální 
práce – poskytování služeb klientům v jejich domácím 
prostředí. | Poradenství a zprostředkování – poskyto-
vání rad a doprovodu, 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.

Sociální pracovnice mají v Klášterci nad Ohří kancelář 
v praktické ZŠ. 
V roce 2010 navštívilo SAS celkem 194 osob, kteří pra-
videlně nebo pouze jednorázově využily tuto službu (bylo 
provedeno 1 438 kontaktů a intervencí), zejména zá-
kladní sociální poradenství (př. v oblasti rodinného života 
– rozvod, výživné…) či programy Šikulka a Všeználek.

2. Agentura Radost, pomoc potřebným (AR)
– neregistrovaná sociální služba, zahájená v květnu 
2009. Poskytuje rodinám s osobami se zdravotním po-
stižením potřebné informace, přispívající k řešení jejich 
nepříznivé situace a pomáhá jim při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitos-
tí – včetně hledání a podpory ve vhodném zaměstnání. 
Aktivně jedná s místními zaměstnavateli o možnostech 
zaměstnávání klientů. 

Sociální centrum má dvě hlavní činnosti:

1. Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi (SAS) 
– registrovaná ambulantní a terénní sociální služba dle 
zákona č.108/2006 Sb. Je určena rodinám s dětmi, mlá-
deži a mladým dospělým z Kadaně, Klášterce nad Ohří 
a okolních obcí, kteří jsou ohroženi sociálním vylouče-
ním. Pomáháme lidem, kteří chtějí aktivně začít řešit své 
problémy - př. se potýkají s nedostatkem financí a nemo-
hou zajistit svým dětem volnočasové aktivity nebo mají 
různé hendikepy, jsou izolovaní a hledají nové uplatnění, 
kontakty apod. 

Služba je poskytována od července 2009 v rámci veřej-
né zakázky Projektu Ústeckého kraje, který ji finančně 
podpořil do konce roku 2011 – pro občany jsou tudíž ak-
tivity zdarma.

Program Šikulka - volnočasové a pracovně výchovné 
činnosti pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let s cílem naučit 
děti formou hry základním praktickým dovednostem. | 
Program Všeználek – příprava na školu a školní procvi-
čování pro rodiče s dětmi od 6 do 13 let; součástí jsou 
i tvořivé aktivity či víkendové pobyty. | Program Pět P 
- pravidelné individuální setkávání specializovaného dob-
rovolníka s dítětem ve věku od 8 do 15 let, aktivní trávení 

9. Sociální centrum (SCR)

Činnost Agentury Radost, pomoc potřebným se v druhém 
pololetí rozšířila o projekt Umělecké kavárničky, dotač-
ně podpořený z programu Připoj se.  Zdravotně postižení 
se díky němu 2x měsíčně scházeli na volnočasových tvo-
řivých a relaxačních aktivitách (canisterapie, muzikotera-
pie) pro společně strávené chvíle, přátelství a integraci.
Na sklonku roku byla nabídka činností Agentury rozšíře-
na o skupinu INkluze. Jedná se v podstatě o tréninkovou 
skupinu určenou pro osoby s hendikepem ve věku od 
7 let a jejich rodinné příslušníky, která je zaměřená na 
získávání a rozvoj sociálních kompetencí a dovedností 
potřebných pro běžný život ve společnosti. 

3. Komunitní plánování 
- proces, kde se v širokém týmu osob (zadavatelé – po-
skytovatelé – uživatelé – veřejnost) vytváří strategický 
dokument měst Kadaně a Klášterce nad Ohří, jehož 
působnost je stanovena na období let 2012 – 2016. Je 
zaměřen na oblast sociálních a souvisejících služeb v re-
gionu dvou zmíněných obcí. Dokument je realizován pro 
obě města díky evropským dotacím.
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Restaurace také zajišťuje rozvoz obědů do okolních 
organizací a firem, k čemuž nám značně pomohl dar 
„sociálního auta“ od pana Ing. Jaromíra Poura. Díky této 
jeho aktivitě se místní firmy složily na osobní automobil, 
který sdružení využívá i pro svou vlastní činnost s dětmi 
a další pracovní příležitosti.

Již v roce 2009 sdružení založilo sociální firmu 
SOFIRA Kadaň s.r.o ( jednu z prvních v Ústeckém kraji) 
se záměrem provozovat restauraci Slunce na kadaň-
ském náměstí. Projekt získal začátkem roku 2010 
finanční podporu z evropského programu Sociální eko-
nomika na investici do vybavení a podporu po dobu 15 
měsíců. Po renovaci interiéru a vytvoření týmu pracov-
níků jsme tak 4. 6. 2010 mohli zahájit provoz. Firma se 
zavázala k dodržování sociálních principů – především 
reinvestici zisku a zaměstnávání 30% znevýhodněných 
osob. 

Restaurace je vybavením přizpůsobena rodinám s dět-
mi (vnitřní i venkovní herní dětský koutek, dětský náby-
tek ke stravování, přebalovací pult, mikrovlnka na ohřátí 
dětské stravy atd.), je samozřejmě nekuřácká a hlavní 
důraz je kladen na dobrou českou kuchyni (včetně dět-
ských, racionálních i dietních jídel) s dodržováním všech 
norem a vlídné prostředí včetně chování personálu.

Provoz je díky sdružení RADKA obohacován různými ro-
dinnými akcemi – pestré tvořivé dílny, prezentace a před-
nášky, včetně hlídání dětí a nabízíme i možnost uspořá-
dání soukromých oslav. 

10. Sociální podnikání - restaurace SLUNCE

V listopadu 2010 jsme zahájili realizaci projektu, který 
nám díky evropské dotaci pomůže otevřít a provozovat 
toto předškolní zařízení. Získali jsme do pronájmu krásné 
prostory v soukromém objektu naproti naší provozovně, 
u kterých máme už vybudované sportovní hřiště. Služba 
je vhodná pro děti od 0,5 do 6 let věku a nabízí rozšíře-
nou provozní dobu, aby vyhověla pracujícím rodičům. Ka-
pacita provozu je 30 dětí ve dvou třídách, o které pečují 
4 vychovatelky pod vedením ředitelky s pomocí provozní 
pracovnice (úklid, stravování…).

Pedagogická koncepce provozu vychází z našich za-
hraničních inspirací a bude tak odlišnou alternativou ke 
klasickým mateřským školám. Do koncepce zařízení je 
zařazena ekologická výchova, seznamování s cizím jazy-
kem, výuka hry na flétničky, všestranné sportovní akti-
vity – jóga pro děti, bruslení, plavecký výcvik, děti bu-
dou navštěvovat vybavené moderní hřiště u provozovny 
sdružení. Celý rok bude provázen jednotlivými projekty 
na témata, o která se děti zajímají.

V listopadu a prosinci probíhaly úpravy v souvislosti se 
změnou stavební dispozice pro vyhovění všem hygienic-
kým požadavkům, dále objednávky nábytku, pomůcek 
i hledání nových kvalifikovaných zaměstnanců. V lednu 
2011 zahájíme nábor dětí a otevřeme zařízení. 

11. Jesle a školka Raduška  

27 28



12. Finanční zpráva za rok 2010  

Přehled nákladů a výnosů za rok 2010

Graf výnosů znázorňuje rozdělení zdrojů financování 
všech aktivit sdružení v tisících Kč v porovnání za po-
slední 3 roky.

Graf ukazuje rozložení a meziroční nárůst fundraisingu 
pro vlastní činnost sdružení od roku 2008.

Realizované evropské projekty (100% dotace ESF) 
dosáhly v roce 2010 obraty: 
Příležitost               1 485 486,- Kč
Za lepší prací   1 011 515,- Kč
Komunitní plán      621 657,- Kč
Raduška       109 381,- Kč
CELKEM    3 228 039,- Kč

Veřejná zakázka poskytování sociálně aktivizační služby 
(100% dotace Ústeckého kraje) měla obrat: 2 377 153,- Kč 

Celkový obrat sdružení dosáhl s výnosy tedy: 9 904 658,- Kč
(nejvyšší v historii sdružení)

Zisk byl využit v rámci sociální firmy na dovybavení inte-
riéru restaurace Slunce.

Náklady   4 018 717   
spotřeba materiálu 224 694  návštěvnost 1500 osob měsíčně
spotřeba mat. DHIM 176 389  vybavení provozu a školky Raduška
zboží na prodej  13 784  potraviny, propagační předměty
spotřeba energie  278 638  provoz (860 m2)+ kojenecká vana, keramická pec
oprava a údržba  110 510  drobné opravy při rekonstrukce suterénu
cestovné a provoz aut 94 123  70 tis. provoz 2 os. aut - aktivity v Klášterci n. Ohří
služby - supervize  35 240  tým 25 zaměstnanců, 57 dobrovolníků
služ. – propag.; spoje  60 923   reklamy TV, plakáty, letáky; telefon, internet, pošta
služby - nájemné  16 931   pronájem prostor
služby - školení  17 065  celkem proškoleno 18 pracovníků
služby - aktivity  47 520  lektorka orientálních tanců - celoročně 30 klientů
služby - pobyty  561 743  4 rodinné pobyty a 4 dětské tábory pro 270 osob
služby - ostatní  351 922  bazén, publikace, fotopráce, projekt. dokumentace
mzdové náklady  766 440  mimo projekty ESF – 4 přepočtení pracovníci
mzdové odvody  225 245 
pojištění   26 171  zák. poj. zaměstnavatele a poj. dobrovolníků
ostatní fin. náklady 1 011 379 1 mil. investice do rekonstrukce suterénu

Výnosy   4 299 466   
tržby MCR  839 529  denní vstupné, zápisné do kroužků, služba hlídání
tržby PCR  154 075  všechny druhy kurzů pro celkem 259 dětí
tržby VCR  167 240  realizace poradenství Jobklubů a PC kurzů
tržby prodej zboží  14 729  
tržby nájemné  312 625  projektové náklady na prostory
tržby ostatní  7 350  
úroky   2 074  
členské příspěvky  36 400  422 členů (rodinné slevy apod.) 
PPM z ESF  144 000  4 osoby na 3 měsíce
PM  od úřadu práce 357 280  5 osob na 6 měsíců
dotace   2 077 382 ministerstva, kraj, obec, Nadace ČEZ, OKD, Tandem
sponzorské dary   186 782  RWE, SD, KT Kadaň, TH Kadaň, Bauvant Kadaň…

Rezervní fond  280 749  investice do SOFIRA Kadaň s.r.o.
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Po velmi úspěšném roce se těžko plánuje další rozvoj, 
přesto bychom rádi ještě dokončili náš v podstatě první 
cíl – vybudování plaveckého centra pro batolata v sute-
rénu naší provozovny. Po několikaleté těžké cestě hledá-
ní zdrojů se díky investiční dotaci z MŠMT tento sen už 
částečně změnil v realitu a jednáme s dalšími mecenáši 
o jeho naplnění. Akce je zahrnuta i v našem strategickém 
plánu (do roku 2012), jakož i sociální podnikání, kde se 
budeme snažit stabilizovat financování firmy, která již 
nebude dotována.

Obě aktivity by do budoucna měly přispívat k vlastnímu 
vícezdrojovému financování sdružení a tak získat větší 
nezávislosti na státních a regionálních dotacích. 

Další rozvíjející se aktivitou je také provoz jeslí a ma-
teřské školky Raduška, který zahájíme v lednu 2011. 
Naším záměrem je nabídnout nejen chybějící službu 
pro pracující rodiče malých dětí (od 6 měsíců), ale také 
poskytovat nadstandardní pedagogické i ostatní služby 
v této oblasti (celodenní provoz, výběr stravy, zahraniční 
spolupráce…).

I v tomto roce bude probíhat tvorba Komunitního plá-
nu pro Kadaň a Klášterec nad Ohří na roky 2012-16, 
který jsme připravili a realizujeme v partnerství s oběma 

městy. Každým rokem probíhá školení pracovníků a su-
pervize či teambuilding týmu, v čemž budeme nadále 
pokračovat pro udržování profesionalizace i dobré pra-
covní atmosféry.

Stále se snažíme udržovat dobrou kvalitu všech našich 
služeb a v mateřském centru dostát titulu Uznaná orga-
nizace MPSV či v sociálním centru obstát při inspekci. 
Rozvíjíme také ekologické aktivity a pobytové akce pro 
děti i celé rodiny.

Letos bychom chtěli zkrášlit zelené okolí obou provozo-
ven a na hřišti Zahrádka vybudovat skleník. V rámci po-
bytů se budeme snažit vyhovět poptávce a zajistit jejich 
zvýšenou roční frekvenci a počet letních táborů.

Nadále budeme spolupracovat se Sítí MC v ČR a regionál-
ními centry či místními (nejen) neziskovými organizacemi 
pro šíření povědomí o veřejně prospěšné činnosti. 

13. Plány do roku 2011 
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SPONZOŘI A DONÁTOŘI 
Evropský sociální fond (ESF) + Česká republika, Minis -
terstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstvo 
školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ing. Jaromír 
Pour, Ministerstvo vnitra (MV), Ministerstvo zdravotnic -
tví (MZ), Ústecký kraj (ÚK), Město Kadaň, Úřad práce 
Chomutov, Nadace OKD, Nadace ČEZ, RWE Energie a.s., 
Severočeské doly a. s., Kabelová televize Kadaň a. s., 
Bauvant s.r.o., Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o., Koor-
dinační centrum českoněmeckých výměn mládeže TAN -
DEM, Ing. Růžičková Kateřina

VĚCNÉ DARY A SLUŽBY:                                     
Truhlářství Na Špičáku, shopIT.cz, Fritsche David - Land 
& Art Úhošťany, Egmont Praha, Tomsoft Kadaň, ESB Tu-
šimice s.r.o., AVOS Vonderka Klášterec nad Ohří, Kni-
hařství Přibíková Kadaň, EGAR s.r.o. Vysoká Pec, Šte -
fánkova Vladimíra, Kindlová Gabriela, ECHO Consult 
Kadaň, Roal Czech s.r.o., Kadaň, Sady a školky Adam 
Studený Tušimice s.r.o., ELVYT VASS Kadaň, Jiří Selin-
ger – vodoinstalace, Tomáš Tvrzník – stavební firma, 
ZOO Shop ARCHA Kadaň - Luboš Kříž, Lukáš Kocelský, 
Zalabák Josef, František Bůcha. 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE  
Město Kadaň, Klášterec nad Ohří,  Nemocnice Kadaň, 
MěSSS Kadaň a MÚSS Klášterec nad Ohří – Domovy 
seniorů, DDM Klášterec nad Ohří, Pedagogicko-psycho -
logická poradna Kadaň, SVĚTLO o.s. Kadaň, Kulturní za-
řízení Kadaň, Divadlo Navenek Kadaň, SK Kadaň, Síť MC 
v ČR, mateřská centra v ČR, Na louce o. s. – MC Kolib -
řík Chomutov, Technické služby Kadaň, Městská policie 
Kadaň, Městská knihovna Kadaň, hasiči Kadaň,  1. ZŠ, 
Mateřské školy a Základní školy Kadaň, Kadaňské no -
viny, Klášterecké noviny, Chomutovský deník, KT Focus  
a další.

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

Provozovna 2: Jesle a mateřská škola RADUŠKA
Adresa: Kpt. Jaroše 612  
Tel.: 733 748 030
E-mail: raduska@kadan.cz 
Web: http://raduska.kadan.cz 

IČ: 266 37 260
DIČ: CZ 266 37 260 

Banka, číslo účtu: ČSOB Kadaň, 185923126 / 0300

14. Poděkování 15. Kontakty
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