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Pracovní program NADĚJE – úklid města Kadaň 

Kadaň, 2. října 2015 – Na počátku měsíce září tohoto roku pracovníci organizace NADĚJE začali 
s realizací pracovního úklidového programu, který podporuje město Kadaň a kde cílovou skupinou 
jsou osoby bez přístřeší a osoby v krizi. Stanovil se také den a častost konání, a to pondělí jednou 
za 14 dní. 

Důležitá byla spolupráce s firmou Technické služby Kadaň s.r.o., která dodala pracovní pomůcky 
pro úklid a dále probíhala domluva mezi oběma stranami na určení místa práce již v průběhu 
samotné realizace. Před samotným startem úklidové akce pracovníci kontaktovali další neziskové 
organizace a instituce ve městě, které svým vlivem mohli oslovit potencionální zájemce. Byly 
vytvořeny první informační letáky, kde byly stručně popsány informace pro zájemce. Dále bylo 
také zmíněno místo a čas setkání první informační schůzky, na které se podali již bližší informace. 
Dalším krokem již bylo vytvoření nových letáků, které obsahovali instrukce k prvnímu úklidu. I ty 
byly odeslány na různé instituce, které byly schopné zájemce oslovit, tedy Úřad práce Kadaň, 
OSVaZ MěÚ Kadaň, K – centrum Kadaň. 

První úklid proběhl dne 14.9.2015 , celkový počet účastníků 4 -  Sraz se uskutečnil 
v prostorách bývalého nízkoprahového denního centra, kde se těsně před úklidem domlouvalo 
místo práce. Po deváté hodině se koordinátor úklidu společně s uchazeči odebral na místo konání 
a tím byla stará část města Kadaně v okolí hradeb. Po rozdání pracovních pomůcek úklid začal. 
Byly pořízené fotografie. Poté proběhl společný odchod do místní jídelny, kde si každý, kdo se 
podílel na úklidu, mohl vybrat z několika druhů jídel. Každý měl možnost obědvat přímo v jídelně 
nebo si stravu odnést s sebou v boxu.  

Druhý úklid se konal dne 29.9.2015, celkový počet účastníků 4 – Na akci dorazil stejný 
počet osob jako v předchozím termínu. Celý průběh se opakoval dle minulého úklidu a určení 
místa bylo po domluvě s panem ředitelem technických služeb také stejné. Akce proběhla v klidné 
atmosféře, trvala přibližně stejnou dobu a závěrem byl opět přesun do jídelny.  

Závěrem je důležité zmínit, že se zatím v průměru dařilo plnit předpokládaný počet 
uchazečů, kteří se programu účastnili. V tuto chvíli se již plánují další termíny úklidů na měsíc říjen 
a pracuje se stále na navazování kontaktů s možnými zájemci.  

 

                                                                          

Zpracovala: Ivona Lodeová, DiS. – koordinátor programu, 5. října 2015 

Více informací:  

Ivona Lodeová, DiS., sociální pracovník, ndc.klasterec@nadeje.cz, 775 440 661 
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