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Poslání
Posláním společnosti Arkadie je podpora důstojného, plnohodnotného života dětí a dospělých
se zdravotním znevýhodněním, v jejich přirozeném prostředí, ve spolupráci s jejich rodinou, na území
Ústeckého kraje, regionu Teplic.
Naše veškerá snaha směřuje k zavedení a vytváření takového prostředí s vyhovujícími
službami, aby mladý člověk s mentálním či kombinovaným postižením, měl možnost dle svých
individuálních schopností, s různě velkou pomocí zapojit se do běžného života.

Orgány společnosti
Orgány obecně prospěšné společnosti.
Zakladatel: Ing.Brežná Jana, Mgr.Hon Josef
Správní rada: Ing.Brežná Jana – předsedkyně správní rady, Ing.Horová Miroslava, Kautská Ingrid,
Kufová Ladislava, MUDr.Mgr. Maršík Jaroslav, Mgr.Tonová Alena
Dozorčí rada: Červený Zdeněk, BBA-předseda dozorčí rady, Bc.Doležalová Martina,
Bc.Minaříková Michaela
Ředitel: Ing.Lenka Machaloušová, statutární zástupce
Arkadie je zakladatelem 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 31.12.2016 zaměstnáno 152 osob, z toho 89 osob se zdravotním postižením.

Objekty
Své služby nabízíme v jednom vlastním objektu (Purkyňova 2004/10,Teplice), ve čtyřech
pronajatých nebytových prostorách od Města Teplice a Krupka (Teplice – Rovná 277, U Nových
lázní 1286/9, Novoveská 1538, Krupka – K.Čapka 271), ve třech pronajatých nebytových prostorách
právnických osob (Báňské projekty Kollárova 11, Úpořiny 5, obchůdek Rooseveltova 608/1 v
Teplicích), šesti malometrážních bytech a jednom 4 pokojovém bytě společné domácnosti,
pronajatých Městem Teplice v ul.Bratislavská a Anglická v Teplicích.
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Přehled poskytovaných služeb
Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním
V chráněných dílnách Arkadie bylo k 31. 12. 2016 zaměstnáno 89 osob se zdravotním postižením
(dále jen OZP). V roce 2016 jsme v našich chráněných dílnách, částečně za podpory Úřadu práce (ÚP)
v Teplicích, vytvořili 3 nová pracovní místa. Specifikem našich chráněných dílen je zaměstnávání
osob s mentálním postižením. Hlavním cílem zaměstnávání OZP je umožnění smysluplné práce pro
osoby s handicapem, podpora jejich samostatnosti a seberealizace při konkrétní pracovní činnosti.
Financování:
tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, Dotace ÚP ČR v Teplicích, §78 zákona o zaměstnanosti
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,
Teplice, Stará Duchcovská 453
vedoucí Jana Štarková
výrobní program: výroba svíček i na zakázku, ruční papír, mýdla, lepení gumových těsnění
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
Cílem služby je poskytnout podporu založenou na odbornosti a profesionalitě pracovníků sociální
služby podpora samostatného bydlení, zaměřenou na individuální rozvoj a upevňování schopností a
dovedností potřebných pro samostatné bydlení každého uživatele, tak aby mohl bydlet srovnatelně se
svými vrstevníky s žádnou nebo minimální podporou druhé osoby. Služba je poskytována terénní
formou, uživatelé služby bydlí v samostatných bytech v běžné zástavbě.
Financování: Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“, platby uživatelů za
poskytnuté služby, sponzoři, dárci
Místo realizace služby:
Teplice, Bratislavská a Anglická ul. – byty pronajaté od města Teplice
vedoucí: Mgr. Hedvika Suchá, od 1.5.2016 Marie Volfová
V průběhu roku využilo službu 8 uživatelů
Služba je poskytována v 5 pronajatých bytech nebo přímo v bytě ve vlastnictví uživatele.
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(za rok 2016 byla služba poskytnuta 8 uživatelům)

Chráněné bydlení
Cílem služby je poskytnout podporu osobám s větší mírou podpory, kteří vzhledem k svému
zdravotnímu hendikepu (převážně mentálnímu postižení) potřebují asistenci při různých činnostech
spojených se samostatným bydlením. Služba je poskytována ve skupinové domácnosti umístěné
v běžné zástavbě v pronajatém a zrekonstruovaném bytě, pro celkem čtyři uživatele, kde každý má
svůj vlastní pokoj.
Financování: Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“, platby uživatelů za
poskytnuté služby, sponzoři, dárci
Místo realizace služby:
Teplice, Anglická 2091/5 – upravená skupinová domácnost 6+KK, prostory pronajaté od města
Teplice
vedoucí: Mgr. Hedvika Suchá, od 1.5.2016 Marie Volfová
V průběhu roku využili službu 4 uživatelé

Odborné sociální poradenství a školící a poradenské centrum
Odborné sociální poradenství je poskytováno s ohledem na specifické potřeby osob se zdravotním
postižením. Základem je zde především snaha pomoci uživatelům zorientovat se v problému a ve
spolupráci s externími odborníky jim nabídnout varianty účinného řešení problematické životní situace.
Nezbytnou součástí poradenského procesu je i pomoc při vyřizování běžných záležitostí a
zprostředkování dalších navazujících služeb u jiných organizací a institucí.
Mezi další aktivity centra patří:
a) práce s rodinou, (setkávání, vzdělávání, metodické aktivity)
b) tvorba výukových manuálů pro pracovní trénink a další oblasti služeb pro osoby se
zdravotním postižením,
c) vzdělávání cílových skupin (rodiče, uživatelé služeb, zaměstnanci chráněných dílen
Arkadie atd.) v dalších mimopracovních dovednostech a znalostech.
Financování: Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“, sponzoři, dárci
Místo realizace služby:
Teplice, Kollárova 1879/11
vedoucí: Mgr. Alena Tonová
V průběhu roku využilo službu 40 uživatelů

Denní stacionáře
Denní služba poskytovaná dospělým lidem s těžším mentálním a kombinovaným postižením. Cílem
služby denní stacionář je poskytnout podporu založenou na odbornosti a profesionalitě pracovníků
denního stacionáře, zaměřenou na individuální rozvoj a upevňování schopností a dovedností
potřebných pro co nejsamostatnější život každého uživatele.
Denní stacionář provozujeme ve dvou nově zrekonstruovaných prostorech.
Financování: Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“, dotace Ústeckého kraje
v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny
2015“, dotace ÚP ČR Teplice na podporu zaměstnávání, platby uživatelů za poskytnuté služby,
sponzoři, dárci
Místa realizace služby:
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Teplice, Novoveská 1538
vedoucí: Mgr. Zuzana Nétková
Celková kapacita: v průběhu roku využilo službu 26 uživatelů
Krupka, K. Čapka 271
vedoucí: Mgr. Marek Petlan
Celková kapacita:v průběhu roku využilo službu 14 uživatelů

Sociálně terapeutické dílny
Sociální služba sociálně terapeutické dílny je určena osobám s mentálním či kombinovaným
postižením. Cílem sociální služby je rozvoj uživatele v oblasti pracovních schopností a dovedností
potřebných pro běžný život.
Financování: Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“, sponzoři, dárci
Místa realizace služby:
Bystřany, Úpořiny 5
vedoucí: Hana Zárubová, DiS.
Maximální okamžitá kapacita: v průběhu roku využilo službu 9 uživatelů
Teplice, Rovná 277
vedoucí: Karolína Sedláčková, DiS.
Maximální okamžitá kapacita: v průběhu roku využilo službu 8 uživatelů
Krupka K. Čapka 271
vedoucí: Bc.Lucie Sokolová
Maximální okamžitá kapacita: v průběhu roku využilo službu 9 uživatelů

Sociální rehabilitace
Cílem sociální rehabilitace je směřovat k podpoře samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob
z určené cílové skupiny. Sociální rehabilitace napomáhá uživatelům v rozvoji jejich specifických
schopností a dovedností s důrazem na sociální a komunikační dovednosti.
Od roku 2013 je součástí této sociální služby program Příprava na práci, jehož cílem je
prostřednictvím naší společností vyvinutého programu připravit uživatele na uplatnění na volném trhu
práce a pomoci při vyhledávání a udržení vhodného pracovního uplatnění.
Financování: Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“, sponzoři, dárci
Místa realizace služby:
Bystřany, Úpořiny 5
vedoucí: Michaela Seifrtová, od 10.10.2016 Lenka Sondergaardová
V průběhu roku využilo službu 9 uživatelů
Teplice, Novoveská 1538
vedoucí: Klára Horváthová, DiS.
V průběhu roku využilo službu 22 uživatelů
Krupka K. Čapka 271
vedoucí: Věra Zychová
V průběhu roku využilo službu 15 uživatelů
Teplice Kollárova
vedoucí: Bc. Kateřina Jelínková, od 13.9.2016 Bc.Martina Műllerová
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V průběhu roku využilo službu 27 uživatelů
Odlehčovací služba
Jedná se o službu, která znamená odlehčení, odpočinek pro rodiny nebo blízké osoby dětí a
dospělých od 7 do 64 let se zdravotním postižením.
Cílem služby je poskytnout rodině možnost na určitou dobu přerušit tuto náročnou péči o osobu se
zdravotním postižením a zároveň zajistit péči odpovídající kvality spolehlivým poskytovatelem.
Odlehčovací služba je poskytována buď přímo v rodině klienta, nebo ve stacionářích v Teplicích a
Krupce či v asistentském bytě sociální služby podpora samostatného bydlení v Teplicích.
Financování: Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“, platby uživatelů za
poskytnuté služby, sponzoři, dárci
V průběhu roku využilo službu 16 uživatelů
vedoucí: Mgr. Marek Petlan
V průběhu roku využilo službu 27 uživatelů

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, běžných základních škol, středních škol, sociálních zařízení a
chráněných dílen uživatele těchto služeb. Tuto službu provozujeme společně s o. s. Pohoda Teplice.
Financování: sponzoři, dárci, nadace a platby dopravovaných
vedoucí: Mgr. Karel Klášterka
kapacita: 80 osob (plně využito)
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Spolupráce s veřejností
Společnost Arkadie je již tradičním organizátorem či spolupořadatelem kulturních a
společenských akcí při kterých spolupracuje s nejrůznějšími organizacemi, veřejností a dobrovolníky.
Uživatelé služeb, zaměstnanci, žáci škol, učitelé a vychovatelé se zároveň účastní řady sportovních a
kulturních akcí.
Kdy
23. leden - 24. leden
11. únor
14. únor - 19. únor
25. únor
27. únor
02. březen
08. březen

Kde
Nové Město v Krušných horách
Odloučené pracoviště ZŠ a PrŠ
Arkadie, o.p.s. Purkyňova 10
Klíny v Krušných horách
Domov důchodců v Dubí
Vysoký Dům - Dubí, Horská Bystřice
Chráněná dílna Stará Duchcovská.
Domov důchodců, U Nových lázní,
Teplice
Výstaviště Praha - Holešovice
Krytý bazén v Litoměřicích
DD, ZŠ a SŠ p.o. Duchcov, Školní 1
Hotelová škola Teplice
Obce a města České republiky
Jazz Club - teplický zámek
ZŠ praktická, Bílina

08. květen 15. květen
0. květen
12. květen 13. květen
14. květen
14. květen
15. květen 20. květen
23. květen

Teplická Stínadla
Karlov pod Pradědem - Jeseníky
Palác Akropolis, Praha

Sportovně rehabilitační a kulturní pobyt
Festival integrace Slunce 2016

Modlanský rybník a kuchyňka školy Škola hrou v praxi
Jedličkův ústav a školy, Praha
Vyšehrad
15.abilympiáda pro děti a mládež
Dubický kostelík v Českém středohoří Setkání rodin k Mezinárodnímu dni rodiny
Soseň, Plzeňsko
Labské údolí

28. květen
30. květen 03. červen
01. červen
04. červen
10. červen 19. červen
12. červen
13. červen 20. červen
16. červen
17. červen
22. červen
26. červen

Také v Arkadii jsme zapsali prvňáčky
Výcvik běžeckého lyžování
Hudební vystoupení žáků 1.stupně školy
Ples Arkadie
Tvůrčí dílna studentů Hotelovky.
Hudební vystoupení žáků 1.stupně školy
Den pro handicapované na Matějské pouti
Regionální přebor v plavání
Soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici
Hostina na hradě Elišky Rejčky
Peříčkový den
Předání Ceny Arkadie a čestných uznání
12.ročník dětské abilympiády
Stěhování střediska Helena
Sportovně rekreační pobyt
Návštěva dětského domova
Návštěva otevřeného tréninku fotbalistů FK
Teplice

14. březen
17. březen
22. březen
23. březen
01. duben
14. duben
20. duben
21. duben - 26. duben
24. duben - 29. duben Rekreační chata TJ NOLA, Petrovice
27. duben
Dětský domov Tuchlov
27. duben

Co
Krušnohorská třicítka

Sportovně rekreační pobyt
Cyklovýlet údolím Labe
Vystoupení kroužku REV!VAL na Rodinné
scéně festivalu Mezi ploty
Projektový výjezd zaměřený na prevenci
rizikového chování

Chatová osada Zdravotník, Horní
Vysoké u Úštěku
Zahrada školy, Archa, U Nových lázní
9
Den tvořivosti
Areál DPD Modletice u Prahy
Den D v DPD

Hatkány - Maďarsko
Léčebný pobyt v termálních lázních
Zámecká zahrada v Teplicích - prostor
za Zahradním domem
Vystoupení kroužku REV!VAL na Malé Paříži
Archa, U Nových lázní 9
Proboštovský rybník
ZOO Ústí nad Labem
Zámecká zahrada v Teplicích
Janáčkovo nábřeží, Praha

Závěrečné zkoušky praktické školy
Den dětí s udicí
Noc snů
Olympijský běh
Vystoupení kroužku REV!VAL na Open Mike
scéně Festivalu United Islands of Prague -

Výroční zpráva 2016

Arkadie, o.p.s.

Kdy
30. červen
21. červenec
01. srpen - 12. srpen
07. srpen - 12. srpen
29. srpen
02. září - 09. září
03. září - 10. září
11. září - 16. září
14. září - 16. září
15. září

Kde
Budovy školy
Středisko Arkadie Úpořiny
Chatová osada Zdravotník, Horní
Vysoké u Úštěku
Soseň, Plzeňsko
Lužické hory
Janské lázně - penzion Sola Fide
Třeboňsko
Teplice a okolí
Kuželna TJ Lokomotiva Ústí n.L.Všebořice
Zlotoryje - Polsko
Smetanovo nábřeží, Děčín

Co
Vysvědčení ve škole Arkadie
Předání daru Lebenshilfe
Letní integrovaný tábor.
Sportovně rekreační pobyt
Předání mikrobusu z akce Pomáháme společně
Společná česko-německá dovolená
Sportovně relaxační pobyt
Sportovní soustředění
Úvodní setkání k projektu Erasmus+

Turnaj v kuželkách
Grilovací olympiáda
Rogalo DC - vystoupení kroužku REV!VAL
Benefiční představení Jaroslava Duška Čtyři
06. říjen
Krušnohorské divadlo Teplice
dohody ve prospěch ZŠ a PrŠ Arkadie o.p.s.
10. říjen - 14. říjen
Kytlice, Lužické hory
Sportovní soustředění
24. říjen
Supermarket Billa, Teplice, Alejní ul. Předání výtěžku veřejné sbírky
31. říjen - 04. listopad Chata TJ. NOLA, Petrovice
Sportovně rekreační pobyt
04. listopad
Snídaně s Knaufem
Restaurace Vysoký dům, Dubí 04. listopad
Horská Bystřice
Výroční setkání zaměstnanců
10. listopad
Palác Akropolis, Praha - Žižkov
Festival integrace SLUNCE
18. listopad Obchodní centrum Galerie, Náměstí Předadventní prodej vánočního zboží z našich
27. listopad
Svobody
chráněných dílen
22. listopad 27. listopad
Gardelegen - SRN
Setkání v rámci projektu Erasmus+
Výstavní sály Regionálního muzea
01. prosinec
Teplice
Vernisáž vánoční výstavy Arkadie
10. prosinec
Zámecké náměstí Teplice
Hudební soubor Arkadie na Vánočních trzích
15. prosinec
Šanovská Mušle
Vánoce s Arkadií
Společenský klub Domu kultury
21. prosinec
Teplice
Vánoční koncert hudebního souboru Arkadie
22. září - 24. září
02. říjen
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Finanční zpráva za rok 2016
Spotřebované nákupy celkem
-spotřeba materiálu
-spotřeba energie
-prodané zboží
Služby celkem
-opravy a udržování
-cestovné
-ostatní služby
- náklady na reprezentaci
Osobní náklady celkem
-mzdové náklady
-zákonné sociální pojištění
-zákonné sociální náklady
Daně a poplatky celkem
Kurzové ztráty
Odpisy
Odpis nedobytné pohledávky
Změna stavu zásob
Ostatní náklady (poplatky banky,
přeúčtování manka)
NÁKLADY CELKEM

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
-tržby za vlastní výrobky
-tržby za vlastní služby
- tržby za zboží
Změna stavu zásob
Ostatní výnosy celkem
-úroky
-kursové zisky
-jiné ostatní výnosy
- zúčtování fondů
- tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky celkem
-přijaté příspěvky (dary)
-přijaté členské příspěvky
Provozní dotace celkem
VÝNOSY CELKEM

NÁKLADY (v tisících Kč)
36 347
3 371
1 008
31 968
4 482
550
83
3 771
78
23 045
17 509
5 318
218
6
21
566
-105
121
64 483
VÝNOSY (v tisících Kč)
40 024
2 313
4 538
33 173

1 632
1 068
424
140
1 448
1 448

Hospodářský výsledek

23 458
66 562
2 079
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Dary právnické osoby:
Trio Havel s.r.o.
Unicredit banka
BZ cranes s.r.o.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Byznys pro společnost
Příležitost k podání ruky o.s.
Cemio Switzerland
Knauf Insulation, spol.s.r.o.
Lesy ČR, s.p.
AGC Flat Glass Czech,a.s.
Lázně Teplice v Čechách
Lebenshilfe Altmark West-Gardelegen
DPD
celkem

5 000,00
12 399,51
5 000,00
120 000,00
2 235,00
6 000,00
65 000,00
50 000,00
15 000,00
98 000,00
10 000,00
34 653,81
375 526,00
798 814,32

Dary fyzické osoby:
Ing. Miroslav Gloser
p. Jan Ferkl
p. Václav Ryzák
p.Orgoníková Dana
manželé Lichtensteinovi
kolektiv zaměstnanců DPD CZ s.r.o.
p. Luděk Veselý
Bc.Michaela Minaříková
MUDr.Mgr. Jaroslav Maršík
Mudr. Júlia Preclíková
Ing.. Jiří Drahovzal
Ing.Josef Troller
Ing. Jana Schloserová
p.Tomáš Hykeš
Ing. Miroslava Horová
p. Ivo Krajník
Ing.Jana Brežná-žehlící prkno
Nadace Charty 77- pneumatiky
Yanfeng Czechia Automotive Interior
Systems s.r.o.-monterky
p.Lenka Pichertová - radio s CD
p.Marek Olexa -podlahářstvívymalování prostor dílen Kru
Lebenshilfe Altmark West-GardelegenOA Citroen
Ing. Miroslav Cejnar- hudba,
občerstvení
BBC-ŠOUN s.r.o. -vrtací práce
AM STYLE LTD s.r.o. - odstřižky
celkem

4 000,00
12 000,00
1 400,00
5 000,00
30 000,00
19 760,00
7 000,00
130,00
130,00
20 000,00
5 000,00
1 000,00
1 500,00
4 000,00
29 800,00
36 000,00
1 990,00
8 000,00
185 000,00
1 208,00
9 700,00
70 000,00
6 000,00
3 252,00
5 000,00
466 870,00
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Nadace:
RWE
ČEZ
Penta
Česko německý fond
Komunitní nadace
Česká spořitelna (z r.2015)

40 000,60 000,26 448,85
35 000,5 000,15 361,-

Ve fondech:
25 418,70 z roku 2015 – zveřejněno ve VZ 2015
Z roku 2016:
4 409,- zaměstnanci DPD
8 022,- zaměstnanci Billa

Provozní dotace v roce 2016:
Magistrát Teplice
Město Bílina
Město Dubí
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Úřad práce

částka
724 164
65 000
5 000
130 000
11 619 000

účel
Provoz SS, volnočasové aktivity
Doprava, volnočasové aktivity
Volnočasové aktivity
Volnočasové aktivity
Provoz soc. služeb
Mzdy, provozní náklady ,zřízení
10 715 026
místa
189 405,11 Projekt Partnerství
10 000 Volnočasové aktivity

Erasmus+ (DZS)
Město Duchcov

Celkem:

23 457 595,11

Všem, kteří věnují svůj čas a energii těm, kteří to potřebují a svou nezištnou pomocí se podílejí na
plnění cílů, rozvoji, stabilitě a profesionalizaci naší neziskové společnosti

DĚKUJEME

