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Poslání
Posláním občanského sdruţení Arkadie je podpora důstojného, plnohodnotného ţivota dětí a
dospělých se zdravotním znevýhodněním, v jejich přirozeném prostředí, ve spolupráci s jejich
rodinou, na území Ústeckého kraje.
Naše veškerá snaha směřuje k zavedení a vytváření takového prostředí s vyhovujícími sluţbami,
aby mladý člověk s mentálním či kombinovaným postiţením, měl moţnost dle svých individuálních
schopností, s různě velkou pomocí zapojit se do běţného ţivota.

Orgány občanského sdružení
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdruţení, k 31.12.2009 51 členů
Správní rada je statutárním orgánem sdruţení, ve sloţení:
Ing. Jana Breţná - ředitelka Správní rady Arkadie, statutární zástupce
ing.Jan Svoboda, zástupce ředitelky Správní rady Arkadie
Mgr. Jitka Applová - člen
Ingrid Kautská - člen
Ladislava Kufová - člen
Iva Mrvečková - člen
Marie Tenková - člen
Dozorčí rada:
ing. Dagmar Červenková - odstoupila koncem roku 2009
na Valné hromadě 12.11.2009 zvolena Michaela Minaříková
Jana Kyndlová
Arkadie je zřizovatelem obecně prospěšné společnosti Základní školy a praktické školy Arkadie,
o. p. s. Škola má svojí právní subjektivitu, vlastní orgány, rozpočet, hospodaření a výroční zprávu.

Zaměstnanci
V Arkadii bylo k 31. 12. 2009 v pracovněprávním vztahu 117 zaměstnanců na plný úvazek,
včetně zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním. Těchto zaměstnanců pracovalo k danému datu 71.
Vzdělání zaměstnanců
Vzdělání
Počet zaměstnanců
Vysokoškolské
Vyšší odborné
Středoškolské s maturitou
Střední s vyučením
Základní

7
10
30
37
33

Věková struktura zaměstnanců
Věk

19-25

26-35

36-45

46-55

56-65

Počet muţi

8

13

7

7

2

Počet ţeny

9

26

22

17

6

Celkem muţů: 37
Celkem ţen: 80

Průměrný věk zaměstnanců: 38,05
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Objekty
Své sluţby nabízíme v jednom vlastním objektu, ve třech pronajatých nebytových prostorách
od Města Teplice a Krupka, ve třech pronajatých nebytových prostorách právnických osob a osmi
malometráţních bytech pronajatých Městem Teplice.
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Přehled poskytovaných služeb
Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním
V chráněných dílnách Arkadie bylo k 31. 12. 2009 zaměstnáno 71 osob se zdravotním
znevýhodněním (OZZ), toho 26 osob s těţkým zdravotním postiţením (TZP). V roce 2009 jsme
v našich chráněných dílnách za podpory Úřadu práce (ÚP) v Teplicích vytvořili další nová pracovní
místa. Specifikem našich chráněných dílen je zaměstnávání osob s mentálním postiţením. Hlavním
cílem zaměstnávání OZZ je umoţnění smysluplné práce pro osoby s handicapem, podpora jejich
samostatnosti a seberealizace při konkrétní pracovní činnosti.
Financování:
trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb, Dotace Úřadu práce v Teplicích
Místa realizace:
Teplice, Rovná 277
vedoucí: Pavel Hronek
výrobní program: mechanické práce, různé kompletační práce, drobné truhlářské práce
Bystřany, Úpořiny 5
vedoucí: Jitka Vojtíšková
výrobní program: keramická dílna, šicí dílna, výroba dárkových předmětů, výzdoba reprezentativních
prostor, výroba na zakázku, hospoda Krčma Na Statku, ekodvůr
Teplice, Masarykova ul. 1208
vedoucí Jana Štarková
výrobní program: výroba svíček i na zakázku, ruční papír, mýdla
Krupka, K. Čapka 271
vedoucí: Lenka Pichertová
výrobní program: keramická dílna, výroba dárkových a propagačních předmětů, prádelna – praní
prádla a drobná oprava prádla
Obchůdek Arkadie, Teplice, Rooseveltova 1
Vedoucí: Lenka Pichertová
Prodej výrobků chráněných dílen.

Sociální služby
Podpora samostatného bydlení
Úkolem sluţby Podpora samostatného bydlení je naplnění cíle dosaţení maximální moţné míry
přirozeného způsobu ţivota u osob se zdravotním znevýhodněním (mentálním, kombinovaným
postiţením). Jedná se o tréninkové bydlení, které má za úkol připravit či otestovat schopnost uţivatele
vést samostatný ţivot a zjistit míru potřebné asistence pro takový ţivot. Uţivatelé sluţby bydlí
v samostatných bytech v běţné zástavbě.
Financování: ESF Evropské fondy

Platby uţivatelů za poskytnuté sluţby
sponzoři, dárci, vlastní zdroje
Místo realizace:
Teplice, Bratislavská a Anglická ul. – byty pronajaté od města Teplice
vedoucí: Petra Stehnová
asistentky: Marie Volfová, Monika Růţičková, Miluše Suchá
kapacita: 12 uţivatelů v sedmi pronajatých bytech (k 31. 12. 2009 vyuţilo sluţbu 9 uţivatelů)
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Odborné sociální poradenství, poradenské a školící centrum
V rámci této sociální sluţby je poskytováno poradenství osobám, které se obtíţně orientují
v legislativních podmínkách získání statusu osoby se zdravotním postiţením, invalidních důchodů,
sociálních podpor, pracovně-právních vztahů. Sociální pracovnice je k dispozici při jednání posudkových
komisí, při řešení obtíţných ţivotních situací, při výběru přiměřených sociálních sluţeb a vhodných
nabídek uplatnění.
Mezi další aktivity centra patří:
a) práce s rodinou, (setkávání, vzdělávání, metodické aktivity)
b) tvorba výukových manuálů pro pracovní trénink a další oblasti sluţeb pro osoby se
zdravotním postiţením,
c) vzdělávání cílových skupin (rodiče, uţivatelé sluţeb, zaměstnanci chráněných dílen
Arkadie atd.) v dalších mimopracovních dovednostech a znalostech.
Financování: Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních sluţeb v roce 2009

Nadace Aktion Mensch, díky spolupráci s Lebenshilfe „Altmark-West“ Gardelegen
sponzoři, dárci, vlastní zdroje
Místo realizace:
Teplice Masarykova ul. 1208
- vedoucí: Mgr. Alena Opatová
- kapacita: 600 intervencí za rok

Denní stacionáře
Denní sluţba poskytovaná dospělým lidem s těţším mentálním a kombinovaným postiţením.
Činnost denního stacionáře byla zaměřena individuálně dle schopností uţivatelů a byla vedena
směrem k jejich samostatnosti a soběstačnosti. Denní stacionář provozujeme ve dvou nově
zrekonstruovaných prostorech.
Financování: Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních sluţeb v roce 2009
Dotace Ústecký kraj – „Podpora sociálně – zdravotních sluţeb 2009“
platby uţivatelů dle poskytovaných sluţeb
sponzoři, dárci, vlastní zdroje
Místa realizace projektu:
Teplice, Sukova ul. 2512
- vedoucí: Mgr. Zuzana Nétková
- kapacita: 19 osob (k 31. 12. 2009 vyuţívalo sluţbu 15 uţivatelů)
Krupka, K. Čapka 271
- vedoucí: Mgr. Marek Petlan
- kapacita: 15 osob (k 31. 12. 200 vyuţívalo sluţbu celkem 13 uţivatelů)
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Sociálně terapeutické dílny
Sluţbou rehabilitační dílny rozumíme vytvoření takového pracovního prostředí, kde osoba
omezená k výkonu práce svým zdravotním stavem nebo občan bez kvalifikace nebo s nízkou
kvalifikací je účelně připravován k pracovní činnosti a uplatnění na trhu práce. Děje se tak za účasti
rehabilitačního asistenta a souběţně je prováděna ergodiagnostika či pracovní terapie na základě
průběţného posuzování uţivatele, zpracovaném v individuálním plánu. Tato sluţba je časově
omezena. Po uplynutí určené doby je zvaţováno další setrvání uţivatele v rehabilitační dílně či změna
jeho postavení (zpravidla ve smyslu posunu do zaměstnaneckého poměru v chráněné dílně nebo
zařazení do programu podporované zaměstnání s cílem uplatnění na volný trh práce). Pracovní
rehabilitace je realizována vţdy jako součást pracovního a výrobního plánu jednotlivých chráněných
dílen Arkadie.
Financování: ESF Evropské fondy
platby uţivatelů (400,- Kč/měsíc)
sponzoři, dárci, vlastní zdroje
Místa realizace:
Bystřany, Úpořiny 5
vedoucí: Bc.Eva Podlucká
kapacita: 6 osob se ZP

Teplice, Rovná 277
vedoucí: Simona Chynoraiová,DiS
kapacita: 6 osob se ZP
k 31. 12. 2009 vyuţívalo sluţby:
6 uţivatelů

6 uţivatelů

Krupka K. Čapka 271
vedoucí: Petra Vargová
kapacita: 6 osob se ZP
2 uţivatelé

Sociální rehabilitace
Cílem sociální rehabilitace je směřovat k podpoře samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob
z určené cílové skupiny. Sociální rehabilitace napomáhá uţivatelům v rozvoji jejich specifických
schopností a dovedností s důrazem na sociální a komunikační dovednosti. Sluţba probíhá v systému
klíčových pracovníků, s vyuţitím individuálního plánování. V rámci této sluţby byl mj. realizován
program „Podporovaného zaměstnávání“, který směřuje k účinné pomoci při vstupu na otevřený trh
práce formou cíleného vyhledávání firem ochotných zaměstnat osobu se zdravotním znevýhodněním a
„Motivační program přípravy pro uplatnění na volném trhu práce, jako cílená systematická činnost
pracující na zvýšení profesní odbornosti, flexibility a motivace zaměstnanců chráněných dílen pro
zapojení do vyšší formy pracovního uplatnění. Kapacita programu je 115 osob.
Financování: ESF Evropské fondy
sponzoři, dárci, vlastní zdroje
Místa realizace:
Bystřany, Úpořiny 5
vedoucí: H. Zárubová,DiS
kapacita: 15 osob se ZP

Teplice, J. Suka 2513
vedoucí: J. Horová, DiS
kapacita: 15 osob se ZP

Teplice, Rovná 277
vedoucí: S. Chynoraiová, DiS
kapacita: 15 osob se ZP

Krupka K. Čapka 271
vedoucí: S. Krausová, DiS
kapacita: 28 osob se ZP

Teplice Masarykova ul. 1208
vedoucí: Bc. K. Jelínková
kapacita: 10 osob se ZP

Volnočasové, kulturní a sportovní aktivity (Sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením)

Nezbytnou součástí nabízených denních sociálně – zdravotních sluţeb a sluţeb zaměstnanosti pro
osoby se zdravotním postiţením nabízíme volnočasové, kulturní a sportovní aktivit, které organizuje
Arkadie buď sama, nebo ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi.
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Ţák, uţivatel sluţeb nebo zaměstnanec Arkadie má moţnost volit mezi pravidelnými aktivitami
(sportovní hry, hudebně-dramatický krouţek, keramický krouţek) nebo jednorázovými sportovními,
kulturními či rekreačními akcemi.

Financování: Město Teplice z fondu na podporu sportu – mimořádné a významné akce
Město Teplice z fondu podporu kultury a neziskových aktivit
Ministerstvo kultury - dotace „Kulturní aktivity ZPO

Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních sluţeb v roce 2009
Sponzoři, dárci, platby účastníků

Denní doprava lidí se zdravotním postižením
Denní doprava je provozována na třech linkách třemi mikrobusy s dvoučlennou posádkou (řidič +
doprovod), kteří mezi v určených časech ve dvou vlnách projedou region a postupně svezou a zase
rozvezou ze speciálních škol, běţných základních škol, středních škol, sociálních zařízení a
chráněných dílen uţivatele těchto sluţeb. Tuto sluţbu provozujeme společně s o. s. Pohoda Teplice.
Financování:Města Bílina a Dubí,
platby dopravovaných uţivatelů, příjem z prodeje sbíraných
plastových víček,
Dotace Fond T-mobile pro zaměstnance
vedoucí: Mgr. K. Klášterka
kapacita: 77 osob (plně vyuţito)

Léčebná rehabilitace
Rehabilitační pracovník (fyzioterapeut) na základě doporučení lékaře provádí 1x týdně léčebnou
rehabilitaci přímo na středisku, kde je uţivatel zařazen.
Financování: platby zdravotních pojišťoven, dary dárců
vedoucí: Eva Turišinová
kapacita: 80 uţivatelů
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Hipoterapie
Cílem této sluţby je vhodným a cíleným cvičením na koni působit na psychickou
a fyzickou stránku uţivatele. Tato metoda je vhodná zejména pro osoby s poruchami chování,
poruchami komunikace a zejména pro osoby s tělesným handicapem.
Financování: dotace Města Teplice z fondu na podporu sportu – mimořádné a významné akce
Sponzoři, dárci,
Místa realizace:
statek Úpořiny
Jezdecký klub Krupka
V roce 2009 vyuţilo hipoterapii 88 uţivatelů jednotlivých sluţeb a ţáků škol Arkadie.
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Spolupráce s veřejností
Občanské sdruţení Arkadie je jiţ tradičním organizátorem či spolupořadatelem kulturních a
společenských akcí při kterých spolupracuje s nejrůznějšími institucemi, veřejností a dobrovolníky.
Uţivatelé sluţeb, zaměstnanci, ţáci škol, učitelé a vychovatelé se zároveň účastní řady sportovních a
kulturních akcí.
Datum

Kde

Krčma na statku středisko Arkadie
Úpořiny
11.-16.1. Horní Malá Úpa
19.-23.1. Chata TJ NOLA Petrovice
23.1.
Kuţelna
TJ Hvězda Trnovany
31.1.
Dům kultury Teplice
7.1.

8.-13.2.

SKI centrum Adolfov

Budova 1.stupně Základní školy a
praktické školy Arkadie o.p.s.
Purkyňova 10 Teplice
19.2.
areál lyţařského stadionu na Novém
Městě
9.a 10.3. „Archa“- budova speciální školy
Arkadie
U Nových lázní 9.
12.2.

21.-28.3. Valašské Klobouky

Název a obsah
Finále 2.ročníku „Král a královna Arkadie“
Zimní olympiáda Hnutí speciálních olympiád
Sportovně rekreační pobyt
Novoroční přebor Arkadie v kuţelkách
Ples Arkadie, vyhlášení a korunování krále a
královny Arkadie pro rok 2009
Nominační závod na Speciální zimní olympiádu
2010
Zápis ţáků do 1.třídy
Lyţařské sportovní dopoledne ve spolupráci s firmou
KNAUF
Výtvarné dopoledne v rámci jarních prázdnin
Rekreačně rehabilitační pobyt

23.3.

Výstaviště Praha Holešovice

Zájezd na den handicapovaných na Matějské pouti

30.3.3.4.
1.4.

Chata TJ.NOLA Petrovice

Sportovně rekreační pobyt

ZŠ praktická Kmochova 205/10
Bílina
7.4.
Aquacentrum Most
8.4.
Archa
U Nových lázní 9
Teplice
8.4.
Praha
10.4.
Asistenční byt chráněného bydlení
Arkadie– Bratislavská ul.
15.4.
Jezdecký klub Úpořiny
15.4.
Asistenční byt podporovaného bydlení
Arkadie– Bratislavská ul.
17.4.
Altenberg Rehaklinik
20.-24.4. Chata TJ.NOLA Petroviče
24.4.
Zoopark Chomutov
7.5.
Kino Květen Teplice
7.5.
Kino Květen Teplice
11.5.Chata TJ.NOLA Petrovice
17.5.
12.5.
14.5.
Pavilon „O“ teplické nemocnice

15.5.

České Středohoří

Účast ţáků speciální školy Arkadie 5.ročníku
abilympiády (soutěţ v pracovních dovednostech)
Návštěva vodního areálu
Návštěva japonských výtvarnic, výtvarná dílna
Prodej výrobků Arkadie na velikonočních trzích O2
Pečení velikonočních beránků
Zahájení jarního cyklu hipoterapie
Přednáška policistů „Prevence kriminality“
Návštěva krytého bazénu
Sportovně rekreační pobyt
Výlet do zooparku
Anifest – Pásmo animovaných pohádek o krtečkovi
Anifest –
Evropské pexeso
Sportovně rekreační pobyt
Rekreačně poznávací zájezd
Prezentace Arkadie na „Dni otevřených dveří“ na dni
otevřených dveří neurologického oddělení teplické
nemocnice v rámci 30 dnů pro prevenci a léčbu
cévních mozkových příhod
Výlet na Lovoš
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16.5.

Jedličkův ústav Praha

16.5.

Dubický kostelík České Středohoří

18.-22.5. Úštěk
19.5.
Botanicus Ostrá Lysá nad Labem
20.5.
Praha – Palác Akropolis
20.5.

Průmyslová zóna Krupka

21.5.
Botanicus Ostrá Lysá nad Labem
26.-29.5. MÚ Krupka
27.5.
Středisko Úpořiny
29.5.

Středisko Úpořiny

30.5.

Šanovská Mušle

30.5.

Zámecká zahrada

31.5.5.6.
5.6.
8.-12.6.
12.-14.6.
19.6.
19.6.

Soseň

ZOO Děčín
Chata TJ.NOLA Petrovice
Dřevěnice (Podkrkonoší)
Stacionář Arkadie v Krupce
Zámecký klub Regionální muzeum
Teplice
19.-28.6. Harkány Maďarsko
20.6.
Letiště Most
22.6.
VÚM Kostomlaty
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Abilympiáda dětí a mládeţe se zdravotním
postiţením
Cílová jízda - Setkání rodin k Mezinárodnímu dni
rodiny
Týden ekologické výchovy
Poznávací zájezd
Účast ţáků školy na Festivalu Slunce – přehlídce dětí
a mladých lidí se zdravotním postiţením
Exkurze do podniku Jansen Ddisplay, s.r.o. v rámci
sluţby Podporované zaměstnání
Poznávací zájezd
Prodejní účast na výstavě kaktusů a sukulentů
Předání sociálního automobilu Českomoravskou
reklamní agenturou Kompakt spol. s r.o.
Předání a křest canisterapeutického psa pro
odloučené pracoviště speciální školy Arkadie – Valy,
JUDr.Andreou Esterovou
Květinové Teplice – festival dětí a mladých lidí
ohroţených sociálním vyloučením. Součást
slavnostního zahájení 855. lázeňské sezóny.
Pojezd vozíčkářů, spojený se sportovními soutěţemi
dětí a mladých lidí se zdravotním postiţením.
Součást slavnostního zahájení 855. lázeňské sezóny.
Sportovně rekreační pobyt
Noc snů
Sportovně rekreační pobyt
Turnaj v přehazované
Superstar Arkadie
Předávání Ceny Arkadie za rok 2008

Rekreačně rehabilitační pobyt
Vyhlídkový let
Běh Naděje (akce navazuje na tradici Běhů Terryho
Foxe)
25.6.
Sídlo T-Mobil Praha-Roztyly
Převzetí šeku na
50 tisíc Kč na projekt Doprava
v Arkadii, který uspěl ve výběrovém řízení Fond Tmobile pro zaměstnance.
26.6.
Odloučené pracoviště školy na Valech Společné rozloučení se školním rokem
29.6.
Odloučené pracoviště školy Purkyňova Rozloučení se školním rokem, rozloučení se
10 Na Valech
spoluţáky, kteří přecházejí na Archu, přivítání
prázdnin
5.-10.7. Třeboň a okolí
Cykloturistický pobyt „Okolo Třeboně“
12.-19.7. Berounka
Vodácké putování po Berounce
2.- 7.8.
Soseň
(Plzeňsko)
Sportovně rekreační pobyt
3.- 14.8. Horní Vysoké u Úštěku
Integrační tábor
14.8.
Labské údolí
Výlet na kolech a lodí
1.9.
Budovy školy
Zahájení školního roku
15.9.
Praha
Poznávací výlet vlakem
18.9.
Komáří víţka
Výlet
19.-26.9. Luhačovice lázeňský dům „Praha“
Ozdravný pobyt
24.9.
Fláje
Výlet mikrobusy
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30.9.
5.-9.10.

Divadlo
Rekreační středisko TJ NOLA
v Petrovičích

Dopolední představení
Sportovně rekreační pobyt

7.10.

Středisko Úpořiny

Den otevřených dveří v chráněné a rehabilitační dílně

7.10.

Středisko Krupka

7.10.

Chráněná dílna Teplice Masarykova 1208
(modrý barák)

Den otevřených dveří v chráněné, rehabilitační dílně
(výroba svíček a ručního papíru)

7.10.

Chráněná dílna Prosetice Rovná 277

Den otevřených dveří v chráněné a rehabilitační dílně
(technická dílna)

7.10.

Stacionář Teplice Josefa Suka 2513 (u
botanické zahrady)

Den otevřených dveří v denním stacionáři

7.10.

Sluţba podpora samostatného bydlení
Teplice Anglická ul

Den otevřených dveří v chráněné, rehabilitační dílně a
denním stacionáři

Karla Čapka 271

Základní škola a praktická škola Arkadie,
o.p.s. U Nov. lázní 9. (Šanov) Purkyňova
10 (Na Valech)
12.-16.10. Rekreační středisko TJ NOLA
v Petrovičích
7.10.

Den otevřených dveří v chráněné, rehabilitační dílně
(výroba keramiky a prádelna) a denním stacionáři

Den otevřených dveří ve speciální škole
Sportovně rekreační pobyt

15.10.

Děčín

Soutěţ ţáků speciálních škol v připravenosti poskytnout
první pomoc

19.-26.10.
23.10.
6.11.
10.11.

Harz - Sachsen Anhalt SRN
Altenberg Rehaklinik
Střediska Arkadie
Střediska Arkadie

Společná dovolená
Návštěva krytého bazénu
Dobrovolnický den
Návštěva delegace německé nadace Aktion Mensch,
podporující aktivity Arkadie

10.11.

Školička Purkyňova

Divadelní hra „Císařovy nové šaty“ v provedení
dramatického souboru 1. Stupně školy

10.11.

Česká televize Praha

Převzetí nadačního příspěvku z 11.ročníku sbírky Pomozte
dětem

11.11.
Městské muzeum Duchcov
12.11.
Středisko Masarykova (Modrý barák)
13.-15.11. Rekreační středisko TJ NOLA
v Petrovičích

Vernisáţ výstavy – Arkadie v zimě
Valná hromada občanského sdruţení Arkadie
Společný víkend (časně předvánoční)

27.28.11.

Gardelegen SRN

Adventní bazar spřátelené organizace Lebenshilfe
prodej výrobků chráněných dílen

4.12.

Budovy školy a stacionářů

Návštěva Mikuláše se svou druţinou (letos si kvůli
víkendu pospíšil)

5.12.

Asistentský byt Podpory samostatného
bydlení Bratislavská ul.

Společné pečení vánočního cukroví

5.-6.12.
8.12.
9.12.
10.12.
11.12.
15.12.

Dipoldiswalde SRN
Café , Krupská ul.
Kuchyně Hotelové školy Teplice
Šanovská mušle
Café , Krupská ul.
Asistentský byt Podpory samostatného
bydlení Bratislavská ul.
Asistentský byt Podpory samostatného
bydlení Bratislavská ul.

Prodej výrobků chráněných dílen na adventních trzích
Prezentace „Teplického komunitního kalendáře 2010“
Pečení štrůdlů na Vánoce s Arkadií
Vánoce s Arkadií
Ukázka výroby vánočních ozdob ze slámy ţáky školy
Schůzka rodičů klientů

Fara Čs. církve husitské Českobratrská
ulice

Vánoční koncert hudebního souboru Arkadie pod vedením
Jiřího Nového

17.12.
22.12.

-

Společné pečení vánoček
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Hospodaření za rok 2009
NÁKLADY (v tisících Kč )
Spotřebované nákupy celkem
-spotřeba materiálu
-spotřeba energie
-spotřeba ostat. Nesklad. Dodávek
Služby celkem
-opravy a udrţování
-cestovné
-ostatní sluţby
Osobní náklady celkem
-mzdové náklady
-zákonné sociální pojištění
-zákonné sociální náklady
Daně a poplatky celkem
Kurzové ztráty
Odpisy
Členské příspěvky
Ostatní náklady (poplatky banky, přeúčtování manka)
NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY (v tisících Kč)
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
-trţby za vlastní výrobky
-trţby za vlastní sluţby
Změna stavu zásob
Ostatní výnosy celkem
-úroky
-kursové zisky
-jiné ostatní výnosy
- trţby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky celkem
-přijaté příspěvky (dary)
-přijaté členské příspěvky
Provozní dotace celkem
VÝNOSY CELKEM
Hospodářský výsledek:

3 936
2 917
998
21
3 748
260
97
3 391
17 731
14 078
3 640
13
37
2
53
148
25 655

6 958
2 319
4 639
91
612
15
2
518
77
1 526
1 523
3
15 865
25 052
ztráta
603 Kč
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Provozní dotace v roce 2009:
Město Teplice
Město Krupka
Město Bílina
Město Dubí
Krajský úřad
Ministerstvo práce a
sociálních věcí
Ministerstvo kultury
Úřad práce
Úřad práce - §78
Úřad práce
celkem
Finanční pomoc:
jméno
Kč
Peřina Jakub
Krajník Ivo
Dragounová Eva
p.Libáňská
Ing. Svoboda Jan
Mgr. Petlan Marek
Šustáček Pavel
Hanák Jiří
Hykeš Tomáš
Dlouhý Martin
Krejčí Miroslav
Ing. Troller Josef
Mezerová Gabriela
p. Zelinková
Ing. Horová Miroslava
Ing. Gloser Miloslav
Ledererová Dagmar
Jutta Benešová
MuDr. Petlanová Soňa
Geussová Milena
celkem fyzické
osoby:
Lahůdky Jitřenka
Cargoplus s.r.o
Ekodendra, Luboš
Hora
OÚ Bystřany
První elektro,Ing.

136 603,00
10 000,00
100 000,00
5 000,00
4 857 955,00
3 737 250,00
5 755,00
1 466 634,00
4 932 521,00
613 272,00
15 864 990,00

sport a volný čas
hipoterapie
provoz 70 tis., 30 tis. Volnočas.aktivity
volnočas.aktivity
ESF
provoz
Volnočasové aktivity
provoz
úhrada mzdových nákladů ČID,PID
zřízení nových pracovních míst

Zwettler
30 000,00
36 000,00
1 200,00
2 400,00
240,00
6 400,00
2 400,00
100 000,00
4 000,00
4 000,00
500,00
15 000,00
200,00
5 000,00
500,00
2 000,00
10 000,00
3 000,00
5 000,00
1 000,00
228 840,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
4 000,00
5 555,00

REMIS-NBC
ZKZ Chomutov
Ideal Standard
Výškové stavební
práce Chomutov
MÚ Dubí
Noen a.s Praha
Plynomont Teplice
Severočeské doly
Chomutov
ČSOB a.s. Praha
Knauf Indulation s.r.o
AGC Flat Glass Czech
a.s.
AGC Flat Glass Czech
a.s.
URMET DOMUS
s.r.o. Teplice
NIPE s.r.o Teplice
CARDIF PRO VITA
a.s. Praha
Altmark Lebeshilfe
T - Mobile
Fond budoucnosti
NROS "KUŘE"
celkem právnické
osoby:
Celkem finanční
pomoc:

65 000,00
10 000,00
2 000,00
7 000,00
6 000,00
15 000,00
10 000,00
50 000,00
30 000,00
30 000,00
2 500,00
100 000,00
10 000,00
10 000,00
100 000,00
616 450,00
69 000,00
45 000,00
87 500,00
817 950,00

1 523 845,00

Materiálová pomoc:
DÁRCE
Pecud Ţandov 67
MUDr. Appl

ČÁSTKA
184.761,-4 436,-

pečivo
tkalcovský stav

CeWe Color

8161,53

fotografie… atd. do max.10 tis. Kč

KOMPAKT spol. s r. o.

nevyčísleno

„sociální automobil“

Hana Bugarová,Tce

1.800,--

lázeňské oplatky

MUDr. Ladislav Appl
Zahradnictví Dvořák a syn

465,-4.828,--

barva na hedvábí
věcné dary, (misky,hrnky..)

AGC FLAT GLASS CZECH
a.s., Kryry
Citibank Europe plc

nevyčísleno

zrcadla 4 kusy

nevyčísleno

4 x PC sestava

Waltr Pavel Děčín

26.600,--

chladnička

Fluokov s.r.o. Praha

8.400,--

formy na svíčky

Peřina Jakub Praha 9

13.400,--

fotoaparát Canon

Lybar, a.s.

2.784,--

silikonový olej 40 kusů

Hebr Oldřich

1.000,--

kovový regál

SBS Elektro s.r.o.

3.000,--

rekonstrukce střechy-Purkyňova 10, Tce

eS3eM, spol. s r.o.

8.537,--

reklamní předměty do tomboly

TOBRYS s.r.o.

6.000,--

rekonstrukce střechy-Purkyňova 10, Tce

jello s.r.o.

999,--

přehrávač PHILIPS CD a DVD

Kolman trade s.r.o. Teplice

4.200,--

20x cedule + potisk
potisk

VĚCNÝ DAR

1x banner +

V plnění našich cílů nám pomáhá mnoho přátel, kamarádů, známých i neznámých svojí nezištnou
pomocí, která je pro nás velice potřebná a důleţitá

DĚKUJEME

