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Úvodní slovo 

Naše organizace, Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s. plnila během roku 2021 

svá poslání a cíle prostřednictvím poskytování registrovaných sociálních služeb odborné 

sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Významné pro naši 

organizaci bylo zejména rozšíření nabídky pomoci rodinám i jednotlivcům hlavně v terénu, 

v domácnostech klientů. Konkrétně Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy začala realizovat 

sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a také došlo k navýšení kapacity pro sociálně 

právní poradenství. Rozšíření nabídky činností mohlo dojít „převzetím“ sociálních služeb 

z organizace RADKA, z.s. Od ledna 2021 jsme začali provozovat čtyři zařízení sociálních 

služeb. 

 

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň se také věnovala v rámci projektových aktivit 

rodinám a dětem ve vyloučených lokalitách, zejména v Hradci u Kadaně a Klášterci nad Ohří. 

 

Rok 2021 byl velmi náročný, plný změn. Podařilo se nám zejména tzv postavit pracovní týmy 

služeb, nastavit strukturu organizace, stabilizovat provozy služeb a tím jsme mohli začít 

klientům poskytovat profesionální sociální služby, se zaměřením na svůj rozvoj. Dále jsme 

intenzivně pracovali na prohloubení a navazování spolupráce s institucemi v sociální síti, 

účastnili jsme se komunitního a strategického plánování služeb v Kadani. 
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Základní informace 

Zapsaný spolek Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň (od 1. 1. 2022 nově TILIA 

Kadaň) byl založen dne 1. 4. 2009.  

 

Posláním organizace je pomoc a podpora lidem, kteří se potýkají s řešením nejrůznějších 

vlastních trápení, ocitli se v nepříznivé životní situaci. 

 

Za nepříznivou životní situaci pokládáme zejména: 

 vztahové problémy 

 nezaměstnanost 

 náročné situace v rodině (např. rozvod, úmrtí) 

 dlouhodobý pobyt v sociálně vyloučené lokalitě 

 nedostatek prostředků k zajištění základních lidských potřeb či dlouhodobě nízké 

příjmy 

 ztráta bydlení 

 porušení základních lidských práv a svobod 

 

Okruh osob, kterým je služba poskytována: 

 rodiny s dětmi 

 oběti domácího násilí 

 osoby v krizi 

 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

 

Principy organizace: 

Diskrétnost – sociální pracovník, poradce považuje všechna sdělení uživatele nebo zájemce o 

službu za důvěrná, je vázán mlčenlivostí o všech získaných informacích o uživateli či zájemci, 

a to i po ukončení pracovního poměru, či spolupráce s poradnou. Uživatelé nebo zájemci o 

službu mají právo vystupovat v poradně anonymně, případně si mohou zvolit fiktivní jméno 

 

Respektování – respektování individuálních potřeb a svobodné volby uživatelů našich služeb 

 

Ochrana a bezpečí – sociální pracovník, poradce svým chování a vystupování navozuje pocit 

důvěry a bezpečí. Je zdůrazněna možnost dlouhodobé pomoci a podpory všem uživatelům 

cílové skupiny bez ohledu na rozdíl sociálního statusu, rasy, pohlaví, věku 

 

Bezplatnost – poradenství pro uživatele je poskytováno zásadně zdarma, sociální pracovník, 

poradce nenárokuje od uživatele odměnu formou peněz, darů či jiných služeb pro svou 

potřebu. 

 

Služby jsou poskytovány bezplatně, není potřeba žádné doporučení. 
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Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, z. s. poskytuje dvě registrované sociální služby, dle 

zákona č. 108/2006 Sb. V platném znění: 

 odborné sociální poradenství  

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 

Sídlo organizace a statutární zástupce: 

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z. s. 

Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň, 

IČO: 227 23 030 

statutární zástupce:Bc. Miroslava Chrzová, DiS.,  

e-mail: poradna.kadan@seznam.cz 

mobil: 731 963 930 

datová schránka: ppqn3cy 

web: www.tiliakadan.cz 

č.ú.:43-3131500287/0100 vedený u Komerční banky a.s. pobočka Kadaň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fotografie Poradny na Mírovém 

náměstí 
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Odborné sociální poradenství 

Název poskytovatele: Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, Mírové náměstí 120, 

432 01 Kadaň, IČO: 227 23 030 

  

Zařízení poskytovatele: 

 Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň  

 Sociální centrum - Odborné sociální poradenství  
 

Formy poskytování sociálních služeb:ambulantní 

 

Cílová skupina klientů: 

 oběti domácího násilí 

 osoby v krizi 

 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

 rodiny s dítětem/dětmi 

  

Kapacita ambulantní formy poskytování:počet klientů2 

S účinností od 01. 01. 2021: okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem: 2 okamžitá kapacita 

při práci se skupinou: 5/2 pracovníci 

1. Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň 

Vedoucí zařízení:Bc. Miroslava Chrzová, DiS. 

Adresa:Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň 

Zařízení poskytuje službu: od 1. 7. 2014 

 

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň v roce 2021 poskytovala služby v rámci 

Zákona o sociálních službách č. 108/ 2006 Sb. i v pověření k výkonu sociálně právní ochrany 

dětí rozsahu těchto činností: 

 pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,  

 pořádání, v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení 

výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jejich výchovou,  

 poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení 

nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným 

stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti 

s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče. 

 

Poradna kontinuálně spolupracuje s odborem sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu 

v Kadani, kdy v rámci vzdělávání a podpory pěstounských rodin, byla Poradnou poskytována 

služba (mimo registrovanou sociální službu) provázení případovými konferencemi a rodinné 

terapie pro pěstouny. V roce 2021 probíhaly také asistované kontakty rodičů s dětmi, ve 
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spolupráci s OSPOD Kadaň a soudem Chomutov. V roce 2021 jsme více prohloubili spolupráci 

s Okresním soudem v Chomutově. Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy je zastoupena 

také v Komisi sociálně právní ochrany dětí Kadaň a účastní se procesu komunitního a 

strategického plánování ve městech Kadaň a Klášterec nad Ohří. 

 

Odborné sociální poradenství Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy zahrnuje:  

 základní sociální poradenství: 

Základní sociální poradenství zahrnuje poskytnutí informací směřujících k řešení 

nepříznivé životní situace, informuje o možnostech výběru sociálních služeb a jiných 

formách pomoci, seznamuje se základními právy a povinnostmi osoby a možnostech 

využívání běžně dostupných zdrojů vedoucí ke zlepšení situace uživatele služby. 

 

 odborné sociální poradenství 

- poskytnutí emocionální, sociální a praktické aktivní podpory obětem násilí lidem 

žijícím ve vztazích obsahujících psychické a fyzické násilí  

- terapeutické činnosti: individuální, skupinové a rodinné terapie  

- poradenství  - např. rodinné, předrozvodové, rozvodové, porozvodové pomoc při 

rozhodování formou předkládání různých alternativ řešení problémů (výběr 

konkrétní varianty řešení je vždy na uživateli) 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- pomoci při prosazování práv a zájmů 

pozn.: jednotlivé druhy podpory se vzájemně doplňují, tvoří celistvý program podpory a 

pomoci 

 

Personální zajištění služby: 

pracovní pozice jméno druh PP 

rodinný poradce Bc. Miroslava Chrzová, DiS. HPP * 

sociální pracovník Bc. Šupová Jana, DiS. HPP* 

rodinný poradce  Mgr. Romana Adámková 

 

DPP, DPČ 

*částečný úvazek 

 

Provozní doba pro uživatele služby: 

 

pondělí 12.00 – 16.00 hod. 

úterý 09.00 – 14.00 hod.  

středa 15.00 – 19.00 hod.  

čtvrtek 09.00 – 14.00 hod. 

pátek  15.0 – 19.00 hod. 
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individuální

párové 

rodina děti

74

71

126

Druh poskytovaného poradenství

66%33%

1%

Bydliště klientů

Kadaň Klášterec nad Ohří Ostatní přilehlé obce

muži 39%

ženy 61%

Pohlaví klientů

Statistika Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy: 
V roce 2021 službu odborné sociální poradenství využilo celkem 271 osob z toho 180 žen a 

91 mužů. V roce 2021 proběhlo v rámci odborné činnosti dle vykazování celkem 1488 

intervencí. Uživatelé k nám do služby docházeli převážně z Kadaně (178 osob), dále 

z Klášterce nad Ohří (89 osob) a z jiných okolních měst (2osoby). 
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2. Sociální centrum - Odborné sociální poradenství 

Vedoucí zařízení: Denisa Mikeová 

Adresa: Kpt. Jaroše 593, 432 01 Kadaň 

Zařízení poskytuje službu: od 1. 1. 2021 

 

Služba odborného sociálního poradenství byla v roce 2021 

plně využívána. Klientům jsme nejvíce v naší službě 

pomohli se sepsáním nejrůznějších návrhů, odvolání nebo 

žalob k Okresnímu soudu, vyhledat zaměstnání nebo 

bydlení, vyplnění žádostí na dávky SSP a HN, také jsme jim 

poskytli poradenství v jejich nepříznivé životní situaci nebo 

jim zprostředkovali kontakt na jiné instituce, jako je např.: 

bezplatný advokát, dluhová poradna, MěÚ odd. dávek 

Státní sociální podpory, Hmotné nouze, apod. 

Ve službě odborné sociální poradenství se nám povedlo v době pandemické situace fungovat 

bez jakýchkoliv omezení. V této nelehké době jsme pomáhali klientům v rámci naší služby 

řešit s nimi jejich nepříznivé životní situace, z části jsme je podporovali v jejich psychickém 

stavu a doporučovali jsme klientům naši kolegyni z Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy v 

Kadani, kde mohou využít terapie párové tak rodinné, ale i jednotlivci. Klienti toto 

doporučení přijímali a o terapie byl zájem. Ve spolupráci a propojením služeb v 

naší organizaci se takto kompletně staráme o naše klienty, což je velkým přínosem, jak pro 

klienty, tak pro plné využití našich služeb v organizaci.  

 

Sociální centrum – odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách při poskytování služby dle § 37 Zákona o sociálních službách, poskytuje činnosti 

tohoto rozsahu: 

 zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím: zprostředkování navazujících služeb 

 sociálně právní činnosti: poskytnutí poradenství 

v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, 

psychologie a v oblasti vzdělávání, 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 

při obstarávání osobních záležitostí: 

o pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

o pomoc při obnovení nebo upevnění 

kontaktu s přirozeným sociálním prostředím 
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Personální zajištění služby: 

manažer sociálních center: Bc. Olga Šoltésová 

pracovní pozice  jméno  druh PP 

vedoucí Sociálního centra - OSP Denisa Mikeová HPP 

sociální pracovník  Lucie Miltnerová, DiS. HPP 

 

Provozní doba pro uživatele služby: 

pondělí  8:00 – 16:00 hod. 

úterý 8:00 – 15:00 hod. 

středa 8:00 – 16:00 hod. 

čtvrtek 8:00 – 14:00 hod. 

 

Statistika Sociální centrum - OSP: 
V roce 2021 službu odborné sociální poradenství využilo celkem 124 osob z toho 95 žen a 29 

mužů. V roce 2021 proběhlo v rámci odborné činnosti dle vykazování celkem 151 intervencí. 

Uživatelé k nám do služby docházeli převážně z Kadaně, kdy se jedná o 98 osob, dále 

z Klášterce nad Ohří 23 osob a z jiných okolních měst 3 osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41%

27%

32%

0%
Bydliště klientů

Kadaň Klášterec nad Ohří Ostatní přilehlé obce

muži 39%

ženy 61%

Pohlaví klientů
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi 

Název poskytovatele:Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, Mírové náměstí 120, 

432 01 Kadaň, IČO: 22723030 

  

Zařízení poskytovatele: 

 Sociální centrum - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kadaň  

 Sociální centrum - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klášterec nad Ohří  

  

Formy poskytování sociálních služeb:ambulantní, terénní 

  

Cílová skupina klientů:rodiny s dítětem/dětmi 

Sociální služba se poskytuje rodinám s dětmi do věku od 3 do 18 let z obcí Kadaň, Klášterec 

nad Ohří a jejich spádových obcí. 

  

Kapacita ambulantní formy poskytování:počet klientů  14 

- skupinová kapacita ambulantní formy: 14/2pracovníci  

- individuální kapacita ambulantní formy: 3 

 

Kapacita terénní formy poskytování: počet klientů 12 

- skupinová kapacita terénní formy: 12/2pracovníci  

- individuální kapacita terénní formy:3 

 

Adresa kontaktního místa: 

Sociální centrum - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kadaň 

Jana Švermy 5 Kadaň 432 01 Kadaň 1 

telefon  704515374 

e-mail  sas@tiliakadan.cz 

web  tiliakadan.cz 

 

1) Sociální centrum - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klášterec nad Ohří 

  Vedoucí zařízení:Bc. Kristýna Fuksová 

Adresa:Chomutovská 206, 431 51 Klášterec nad Ohří  

  Zařízení poskytuje službu: od 1.1.2021 

2) Sociální centrum - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kadaň 

  Vedoucí zařízení:Bc. Kristýna Fuksová 

  Adresa: Jana Švermy 5, 432 01 Kadaň  

  Zařízení poskytuje službu: od 1.1.2021 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1652765416962_3&706f=21e431495ce240b4
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V roce 2021 se nám podařilo navázat úzkou spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany 

dětí MěÚ Kadaň. Pravidelné schůzky s tímto odborem probíhají 1x za měsíc, kde hodnotíme 

pokroky uživatelů služby doporučených právě z OSPOD. Pracovnicemi SPOD k nám za rok 

2021 bylo doporučeno 13 rodin. 

 

V roce 2021 jsme uskutečnili několik projektů nad rámec služby – „volnočasovky“, „Krabice 

od bot“ (obdarováno více jak 400 dětí), „Hrabárnu“ v Hradci u Kadaně za účasti Charity 

Kadaň. Také jsme se zúčastnili dvakrát Potravinové sbírky, která byla velice úspěšná a mohli 

jsme tak s potravinami pomoci 796 osobám. 

 

Díky velké medializaci služby se zvětšilo povědomí o službě u občanů, klientů, ale také u 

ostatních organizací, které s námi začaly spolupracovat, rozběhla se spolupráce se sociálním 

odborem v Klášterci nad Ohří, Nadějí i Charitou Kadaň. 

 

V období pandemie Covid-19 služba nebyla pozastavena, naopak rodinám jsme stále byli 

nápomocni. Komunikovali jsme se školami a pomáhali rodinám se získáním úkolů pro děti a 

následně s odevzdáváním prostřednictvím naší výpočetní techniky, kterou většina 

podpořených rodin nemá. 

Díky zpětné vazbě v podobě dotazníků spokojenosti jsme informováni, že jsou naši klienti se 

službou spokojení. 

 

Personální zajištění služby: 

manažer sociálních center: Bc. Olga Šoltésová 

pracovní pozice  jméno  druh PP 

vedoucí sociální pracovník Bc. Kristýna Fuksová HPP 

sociální pracovník Bc. Andrea Bokrová HPP 

pracovník v sociálních službách Kateřina Fišerová, DiS.  HPP 

sociální pracovník  Bc. Šárka Janečková  HPP 

sociální pracovník Nicole Slabá, DiS. HPP 

pracovník v sociálních službách Barbora Amrichová  HPP 

pracovník v sociálních službách Simona Holubová HPP 

 

Provozní doba ambulantní formy poskytování: 

pondělí  8:00 – 9:00 hod. 

čtvrtek 14:00 – 15:00 hod. 

 

Provozní doba terénní formy poskytování: 

pondělí  8:00 – 15:00 hod. 

úterý 9:00 – 15:00 hod. 

středa 8:00 – 15:00 hod. 

čtvrtek 8:00 – 15:00 hod. 

pátek 8:00 – 15:00 hod. 
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41%

27%

32%

0%

Bydliště klientů

Kadaň Klášterec nad Ohří Ostatní přilehlé obce

muži 39%

ženy 61%

Pohlaví klientů

Statistika SAS: 

V roce 2021 sociálně aktivizační služby využilo 185 osob (včetně dětí) celkem tedy 69 rodin 

(ze zástupců rodin: 69 žen a 7 mužů).  Uživatelé k nám do služby docházeli převážně 

z Kadaně, kdy se jedná o 28 rodin, dále z Klášterce nad Ohří 19 rodin a 22 rodin z jiných 

okolních měst a přilehlých obcí. 
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Projekty, významné události 

 

Pomoc na kolech 

Účelem projektu „Pomoc na kolech„, podpořeného v rámci grantového 

řízení Neziskovky 2020 od Nadace ČEZ, byl rozvoj sociálních služeb 

organizace, a to zejména sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

Ta působí kromě města Kadaň i v malých obcích v okolí Kadaně a 

Klášterce nad Ohří (Radonice, Maštov, Vilémov, Petlery, Rokle…);  

a také zejména ve vyloučené lokalitě Hradec u Kadaně. Hlavní 

podstatou práce je terénní práce přímo v rodinách, nicméně organizace neměla na počátku 

roku žádný služební automobil, který by zajistil časově efektivnější přesun z jednoho místa na 

druhé. Pracovnice tak byly odkázány na veřejnou dopravu. Díky projektu jsme pořídili do 

organizace ojetý osobní automobil, který přispěl zejména k větší flexibilitě i efektivitě služby 

a naše pracovnice se mohou nyní věnovat většímu počtu rodin. 

 

 

 

Národní potravinová sbírka  

V roce 2021 jsme se dvakrát (v dubnu a listopadu) 

zúčastnili  Národní potravinové sbírky ve vybraných 

prodejnách v celé České republice. Naše organizace 

spolupracuje s Potravinovou bankou Džbánsko, z. s., jejíž 

prostřednictvím nám bylo umožněno se do celonárodní 

sbírky zapojit a získat tak potraviny, které jsou postupně rozdělovány prostřednictvím 

naší sociálně aktivizační služby lidem v nepříznivé sociální situaci- rodinám s dětmi, matkám 

samoživitelkám, seniorům, bezdomovcům či rodinám, které přišly o příjem z důvodů 

nemoci, úmrtí, či důsledkem Covidu a dalším. V Kadani naše zaměstnance i dobrovolníky 

bylo možné potkat v prodejně Lidl. Zde mohl každý občan nakoupit a poté u pokladen 

následně darovat do připravených označených nákupních košíků zejména trvanlivé potraviny 

a drogistické zboží. Cílem celé akce bylo projevit lidem solidaritu s těmi, kterým nezbývá dost 

prostředků právě na základní potraviny či drogistické zboží.  Mezi nejčastěji darované 

potraviny patřily masové konzervy, těstoviny, rýže, instantní polévky, sterilizovaná zelenina 

či dětské výživy a další potraviny určené pro malé děti. Velmi potřebné je drogistické zboží a 

zde jasně vedly prostředky osobní hygieny. Celkem se v kadaňském Lidlu pro naši organizaci 

vybralo v dubnu 427,77Kg a v listopadu celkem 616, 659 Kg potravin a drogerie. 
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Den dětí na Hradci  

Sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

uspořádala dne 2. 6. 2021 Den dětí na Hradci 

(Rokle). Celkem se zúčastnilo 40 dětí s jejich rodiči, 

kteří je při plnění úkolů povzbuzovali a případně 

pomáhali, když si děti nevěděly s řešením rady. 

Pro děti bylo připraveno celkem 10 stanovišť, kde 

například jmenovaly ovoce, třídily odpad, skládaly 

věž z kostek aj. Na prvním stanovišti obdržely 

soutěžní kartičku, a pokud splnily všechna 

stanoviště, dostaly za odměnu buřtíka, pití a 

sladkost. 

Dětem se akce moc líbila. Pozitivní zpětná vazba 

přišla také od rodičů. Měli jsme radost, že se rodiče 

do akce zapojili a strávili jsme tak hezké společné 

odpoledne. 

 

 

 

 

 

„Hrabárna“na Hradci  

V rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi pravidelně spolupracujeme s uživateli 

v Hradci u Rokle. Díky uživatelům našich 

služeb jsme v úzkém kontaktu s panem Janem 

Palečkem z Charity Kadaň. Pomáhá nám, když 

rodiny potřebují oblečení, pračku, ledničku a 

jiné vybavení bytu. Dokáže pomoci prakticky s 

čímkoliv. 

Vzhledem k tomu, že se v Charitě Kadaň 

naskytlo spoustu oblečení a různých bytových 

doplňků, díky hodným dárcům, domluvili jsme se s panem Palečkem, že uspořádáme 

začátkem měsíce října 2021 „hrabárnu“ na Hradci u Kadaně pro uživatele našich služeb. 

Obyvatelé Hradce si měli možnost vybrat z oblečení, nádobí, bytových doplňků a všeho 

možného, co Vás napadne. Akce byla velmi úspěšná. Máme radost, že se věci využijí a 

pomůžou našim uživatelům. 
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Krabice od bot 

V době od 22. 11. 2021 do 5. 12. 

2021 proběhl 11. ročník sbírky 

„Krabice od bot“. Naše organizace 

se do projektu zapojila a byla 

sběrným místem. 

Abychom potěšili všechny děti 

našich klientů, potřebovali jsme 

vybrat 220 krabic. K našemu 

překvapení jsme vybrali více 

jak 400 Krabic od bot. Díky tomu 

jsme mohli udělat radost nejen 

dětem našich klientů, ale také dětem v Nízkoprahovém zařízení a v Azylovém domě v 

Klášterci nad Ohří, v dětském domově ve Vysoké peci a dalším.  

Rozdávání dárků na Hradci u Rokle jsme spojili s Mikulášskou nadílkou, kterou se nám 

podařilo uskutečnit také díky spolupráci s Charitou Kadaň. Každé dítě obdrželo od Mikuláše 

balíček sladkostí a právě Krabici od bot. Mikulášská měla úspěch jak u dětí, tak dospělých.  

 

Hravě do školy i na prázdniny 

V roce 2021 jsme realizovali projekt Hravě do školy i 

na prázdniny, který byl podpořen Nadačním fondem 

Albert dětem 2021. Podstatou projektu je realizace 

pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež 

v lokalitě Hradec u Kadaně. 

Aktivity bylyrozděleny dle věku na 2 skupiny (od 3 do 

6 let; od 6 do 15 let). V letních měsících byly 

realizovány 2 týdny celodenních aktivit – tzv. aktivní 

týdny pro děti. Ve zbývajících měsících roku 2021 

aktivity probíhaly ve skupinách dle plánu – konaly 

se 2x v týdnu: v úterý pro děti od 3 do 6 let, ve 

středu pro děti od 6 do 15 let. Každé setkání bylo v délce 2 hodin. Každý měsíc se 

pracovnice projektu věnovaly s dětmi jednomu tématu – např. agrese, šikana, kyberšikana, 

násilí, záškoláctví, drogy; přičemž každé téma bylo přiblíženou hravou formou. Většinou se 

jednalo o diskuzi s dětmi na dané téma, práci s připravenými materiály, nějakou výtvarnou 

práci či tvoření. Oblíbenou součástí byla i příprava svačinek, které byly v programu vždy 1x za 

měsíc a byly připravovány v rámci zásady efektivního hospodaření se surovinami i 

s financemi (základy finanční gramotnosti). 

Celkem se zapojilo do aktivit 28 dětí, z toho 9 ve věku do 6let a 19 dětí ve věku od 6 do 15 

let. Uvedených 28 dětí je z 15 rodin z Hradce u Kadaně, obec Rokle. 

Vzhledem k podané změně projektu budou aktivity pokračovat ještě do konce února 2022. 
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Financování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětský den na Hradci 

 

 

 

výdaje Kč: 

materiální náklady (kancelářské potřeby, 

hygienické potřeby, dovybavení prostor) 

275.075,- 

služby (internet, telefon, nájemné, energie, 

ekonomické služby, vzdělávání…) 

715.268,- 

mzdy – osobní náklady / počet zaměstnanců - 13 

HPP, 3 - DPP v rámci projektů 

                                                             

5.422.221,- 

celkem: 6.412.564,- Kč 

příjmy Kč:  

dotace KÚ Ústí nad Labem – MPSV ČR 6.024.332,- 

dotace města Kadaň, Klášterec nad Ohří 65.000,- 

dotace Úřad práce, dary, dotace na projekt 

Albert, příjem RT pro pěstouny 

323.232,- 

celkem: 6.412.564,- Kč 
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Závěr 

 

S výhledem do roku 2022 chceme nadále pokračovat v rozvoji služeb, dále v úzké spolupráci například 

s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kadani, v Klášterci nad Ohří i 

v souvislosti se sociálně právní ochranou dětí a se soudem v Chomutově a dalšími Budeme stále 

hledat možnosti jak co nejpřínosnějším způsobem pro klienty i pro společnost pomáhat lidem 

v nepříznivých situacích. 

 

Na konci roku 2021 jsme se domluvili na změně názvu organizace. Naplánovali jsme Výtvarnou soutěž 

o logo. 

 

Děkujeme tímto všem klientům našich služeb za jejich přízeň a projevenou důvěru. 

 

V Kadani dne 2. 6. 2021 

 

Za Poradnu pro rodinu a mezilidské vztahy:    Bc. Miroslava Chrzová, DiS.,  

předsedkyně Rady spolku   

 

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří přispěli k zajištění provozu Poradny,  

a těšíme se na další spolupráci. 
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Pracovníci organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z leva: Janečková Šárka, Amrichová Barbora, Šoltésová Olga, Slabá Nicole 

Fišerová Kateřina, Fuksová Kristýna, Bokrová Andrea, Chrzová Miroslava, Adámková 

Romana, Holubová Simona, Šupová Jana, Miltnerová Lucie, Mikeová Denisa 


