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Rodinná zóna RaDKA v Domě dětí a mládeže Stodůlky 

Městská část Praha 13 

 

Hlavní přínos: 

• větší možnosti realizace dětí v rámci aktivit předškolního oddělení Domu dětí a mládeže 

Stodůlky (DDM Stodůlky) 

• podpora smysluplného trávení volného času rodičů s dětmi  

• posilování stability a soudržnosti rodin 

• upevňování mezigeneračních vazeb 

• podpora slaďování pracovního a rodinného života 

• podpora neformálních vazeb v komunitě  

• vzdělávání 

 

Rodinná zóna RaDKA je samoobslužný prostor přátelský rodině a zároveň herna pro děti. 

RaDKA je součástí DDM Stodůlky1, jehož zřizovatelem je městská část Praha 13. 

Rodinná zóna vhodně doplňuje programy předškolního oddělení, které je nedílnou součástí 

výše uvedené příspěvkové organizace. V rámci jednotlivých programů mají děti díky RaDCE 

větší možnosti seberealizace, kvalita jednotlivých programů se zvyšuje a dětem je tak přinášena 

větší radost do života.  

Součástí předškolního oddělení jsou programy Miniškolička, Školička, Dobrodružná školička, 

Zvídavá školička, Pohádka, Hurá do školy, Hurá do školy s logopedií a Angličtina. Programy 

jsou pro děti nabízeny v různých formách a časových relacích, a to s přihlédnutím k potřebám 

rodičů. Programy jsou určeny pro děti ve věku 1–7 let. Rodiče díky umístění svých potomků 

do těchto programů mají možnost pracovního uplatnění na částečné úvazky, mohou rozvíjet své 

profesní kompetence atp. Návštěvnost prorodinných aktivit předškolního oddělení je 

v „nekovidovém“ období cca 200 osob/týden.  

Pokud RaDKA není využívána předškolním oddělením, je volně k dispozici pro rodiče, 

případně prarodiče s dětmi, kteří zde mohou společně trávit volný čas – např. když čekají na 

sourozence, který dochází do některého ze zájmových kroužků DDM Stodůlky atp. Zóna 

RaDKA je pro veřejnost otevřena od pondělí do pátku v čase 14.00 – 18.00 hod. Vstup do 

prostor je pro děti v doprovodu rodičů bezplatný. Mimo aktivity předškolního oddělení navštíví 

Zónu RaDKA ročně více než 1 200 návštěvníků.  

RaDKA od školního roku 2019/2020 funguje i jako KLUB pro rodiče dětí předškolního věku. 

Nabízí různé přednášky, semináře, webináře a kurzy s odborníky z praxe na témata, která jsou 

pro rodiče zajímavá. Rodiče mohou využívat klubových výhod - např. zvýhodněné vstupné na 

semináře, přednášky atp. Cílem je, aby v Klubu RaDKA mohli načerpat rady a zkušenosti  

a aby témata byla přínosem pro jejich rodičovskou roli. Členem klubu RaDKA může být každý 
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rodič, jehož dítě navštěvuje jakýkoliv kroužek či aktivitu DDM Stodůlky a zároveň ještě 

nedosáhlo věku 7 let. Součástí RaDKY je i Podpůrná skupina při kojení, mateřství 

a kontaktním rodičovství, která podporuje mladé maminky v naplňování jejich mateřské role. 

Součástí RaDKY je mj. přebalovací pult a relaxační zóna s křesly a stolkem, která slouží ke 

kojení či krmení dětí. Zóna je rovněž vybavena pracovním stolem, který umožňuje případnou 

práci rodičů. Nedílnou součástí jsou i dětské stolky, židle a především hrací koutek s hračkami 

pro dětské návštěvníky. K zóně RaDKA náleží i herna, která se nachází v její bezprostřední 

blízkosti. 

Rodinná zóna RaDKA byla pro veřejnost otevřena v listopadu 2019. Projekt byl realizován za 

finanční podpory MČ Praha 13. Městská část se pro účely finanční podpory lokálních aktérů 

rodinné politiky rozhodla zavést dotační titul. Dotační podpora rodinné politiky tak byla 

včleněna k již dříve existující podpoře především lokálních sociálních a návazných služeb. 

Z celkové částky potřebné pro vytvoření RaDKY 260 018 Kč bylo 49 000 Kč uhrazeno 

z uvedeného dotačního programu městské části. Činnost předškolního oddělení DDM Stodůlky 

byla v roce 2020 podpořena dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, získanou v soutěži 

Obec přátelská rodině a seniorům.  

Zóna RaDKA se stala nedílnou součástí DDM Stodůlky. Mezi rodiči a dětmi se těší velké 

oblibě. Zřízení tohoto prostoru přátelského rodině se stalo příkladem dobré praxe realizace 

rodinné politiky na lokální úrovni. Zóna RaDKA přináší radost mnoha nejen dětským 

návštěvníkům.  

 

Zdroj: V DDM Stodůlky otevřeli rodinnou zónu Radka |PRAHA TV [online]. Dostupné 

z: https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-13/11587/v-ddm-stodulky-otevreli-rodinnou-zonu-

radka.  
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