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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. 2008 91 členů
Správní rada je statutárním orgánem sdruţení, ve sloţení:
Ing. Jana Breţná - ředitelka Správní rady Arkadie, statutární zástupce
Jiří Suska odstoupil, 24. 4. 2008 zvolen ing. Jan Svoboda a zástupcem ředitelky Správní rady Arkadie
zvolen 29. 5. 2008
Ladislava Kufová - člen
Iva Mrvečková - člen
Marie Tenková - člen
Ingrid Kautská - člen
Mgr. Jitka Applová - člen
Dozorčí rada:
Ing. Jan Matějka
Hana Šavlová odstoupila, 24. 4. zvolena ing. Dagmar Červenková
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 je v pracovněprávním vztahu 115 zaměstnanců, z toho 67 je se zdravotním
znevýhodněním. Pro kvalitní zajišťování sluţeb si zaměstnanci neustále prohlubují své znalosti a
dovednosti.
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 devíti
bytech pronajatých Městem Teplice.
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Přehled poskytovaných služeb
Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním
V chráněných dílnách Arkadie bylo k 31. 12. 2008 zaměstnáno 67 sob se zdravotním
znevýhodněním (OZZ). Z toho 23 osob s těţkým zdravotním postiţením (TZP). V roce 2008 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 ÚP Teplice
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
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: Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních sluţeb v roce 2008

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: M. Volfová, M. Růţičková, M. Suchá
kapacita: 10 uţivatelů v osmi pronajatých bytech
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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 2008

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: 260 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 2008
Dotace Ústecký kraj – „Podpora sociálně – zdravotních sluţeb 2008“
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. 2008 vyuţívalo sluţbu 14 uţivatelů)
Krupka, K. Čapka 271
- vedoucí: Mgr. Marek Petlan
- kapacita: 15 osob (k 31. 12. 2008 vyuţívalo sluţbu celkem 13 uţivatelů)

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.
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Financování: Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních sluţeb v roce 2008
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

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

k 31. 12. 2008 vyuţívalo sluţby:
6 uţivatelů

6 uţivatelů

3 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 15 osob.
Financování: Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních sluţeb v roce 2008
sponzoři, dárci, vlastní zdroje
Místa realizace:
Bystřany, Úpořiny 5
vedoucí: H. Zárubová,DiS
kapacita: 26 osob se ZP

Teplice, J. Suka 2513
vedoucí: J. Horová, DiS
kapacita: 18 osob se ZP

Teplice, Rovná 277
vedoucí: S. Chynoraiová,DiS
kapacita: 28 osob se ZP

Krupka K. Čapka 271
vedoucí: S. Krausová, DiS
kapacita: 38 osob se ZP

Teplice Masarykova ul. 1208
vedoucí: Bc.K. Jelínková
kapacita: 5 osob se ZP

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

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.
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 2008
dotace Ústecký kraj – Zajištění volnočasových aktivit v roce 2008 pro osoby se
zdravotním postiţením v teplickém okrese
Sponzoři, dárci, platby účastníků
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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
Nadace ČEZ (Oranţové kolo, Podpora regionům)
vedoucí: Mgr. K. Klášterka
kapacita: 80 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

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 2008 vyuţilo Hipoterapii 87 uţivatelů jednotlivých sluţeb a ţáků škol Arkadie.

Výroční zpráva 2008

strana: 7 /12

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

Název a obsah

11.1.

Tělocvična SZŠ Kapelní ul.
Teplice

3.kolo soutěže o Krále a Královnu Arkadie

13.-18.1.
18.1.

Horní Malá Úpa
Kuţelna TJ Hvězda
Trnovany

Zimní speciální olympiáda ČR
Novoroční turnaj Arkadie v dráhových kuželkách

20.-25.1.

Adolfov

Kvalifikační a přípravné závody pro Zimní speciální olympiádu
2009

23.1.
24.1.

Domov důchodců v Dubí
Zřejmě SZŠ Kapelní ul.
Bude upřesněno

Hudební vystoupení dětí z „malé“ Arkadie
Přednáška PhDr.Venglářové o problematice sexuality lidí
s mentálním postižením

31.1. -4.2.

Rekreační chata NOLA
Petrovice

Soustředění hudebně dramatického souboru Arkadie

8.2.
14.2.

Dům kultury
Odloučené pracoviště
Speciální školy Arkadie,
Purkyňova 10 Teplice

Ples Arkadie
Zápis do 1. ročníku základní školy praktické a základní školy
speciální

18. -22.2.
5.3.
15.3.
15. a 16. 3.
22. a 23.3.

Chata TJ NOLA Petrovice
Paraple Praha,
Hotel Prince de Ligne
Klášter Osek

Sportovně rekreační pobyt
Studijní návštěva
Téměř jarní ples – Uspořádání tomboly
Tradice velikonoc prodej zboží chráněných dílen

17.3.

Výstaviště Praha

Autobusový zájezd na Den pro zdravotně postižené na Matějské
pouti

19.3.
20. -21.3.
22. -29.3.
25.3.
26.3.

Praha
Obchodní dům PRIOR
Hotel Praha Luhačovice
Střediska Arkadie
Košťany

Prodej výrobků Arkadie na velikonočních trzích O2
Velikonoční prodej výrobků chráněných dílen
Speciální program pro zdravotně postižené
Dobrovolnický den
Výstava velikonočních výtvarných prací – prezentace prací
klientů Arkadie

31.3.

JOB ASISTENT s.r.o.
Benešovo nám. 3

Zahájení kurzu práce na počítači

2.4.
3.4.
7. -11.4.

Jezdecký klub Úpořiny
Jezdecký klub Krupka
Rekreační chata TJ NOLA
Petrovice

Zahájení jarního cyklu hipoterapie
Zahájení jarního cyklu hipoterapie
Sportovně rekreační pobyt

10.4.

Střediska Arkadie

Prezentace vybraných činností v chráněných dílnách a dalších
zařízeních Arkadie

20.4.

Stacionář Arkadie J. Suka
(zadní trakt MŠ u Botanické
zahrady)

Tradiční burza dětského sportovního vybavení a oblečení
spojená s prodejem nového jarního a letního sportovního
oblečení pro děti

22. -26.4.

Rekreační chata TJ NOLA
Petrovice

Sportovně rekreační pobyt

30.4.

VÚM Kostomlaty

Běh duhové naděje (navazuje na Běh Terryho Foxe)

30.4.

Statek Arkadie v Úpořinách

Slet čarodějnic

1.5.
6.5.

Litvínov Zámecký park
Zubrnice

Valdštejnské slavnosti – prodej výrobků chráněných dílen
Celodenní výlet s návštěvou skanzenu
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10.5.

Dubický kostelík České
Středohoří

Cílová jízda ke Dni Rodiny. Setkání rodin v krásném prostředí –
cesta vlakem, autem, na kole. Soutěţ o nejpočetnější rodinu
přítomnou na srazu (širší rodina – skupina příbuzných)

14.5.

Praha- palác Akropolis

Divadelní představení „malé Arkadie“: „Šípková Růţenka“ a

17.5.

Praha – Vyšehrad Jedličkův
ústav

Účast na prezentaci chráněných dílen Čech a Moravy Prodej
výrobků chráněných dílen

17.5.

Praha – Vyšehrad Jedličkův
ústav

Účast na dětské abilympiádě (soutěž pracovních dovedností)

18. -23.5.
19. -23.5.
21.5.

Soseň
Ostrov u Tisé
Nemocniční park

24.5.
24.5.

Šanovská mušle
Zámecká zahrada

Sportovně rekreační pobyt klientů stacionáře a žáků školy
Enviromentální týden
Den otevřených dveří neurologického odd. v rámci „30 dnů pro
prevenci a léčbu cévních mozkových příhod“ Seznámení
s Arkadií jako poskytovatelem sluţeb zdravotně postiţeným
Květinové Teplice v rámci zahájení lázeňské sezóny
Pojezd vozíčkářů a sportovní soutěže dětí a mládeže se
zdravotním postižením v rámci zahájení lázeňské sezóny

24. - 25.5.

Zámecké náměstí, Lázeňská
ulička, obchůdek Arkadie

Zahájení lázeňské sezóny Prodej výrobků chráněných dílen

26. -30.5.

Rekreační chata TJ NOLA
Petrovice

Sportovně rekreační pobyt

30.5.
3.6.

Statek Úpořiny
Den dětí
Stacionář Arkadie ul. J. Suka Pletení z pediku
Teplice

5.6.
6.6.
6. -8.6.
6. -8.6.

Léčebna Praha Bohnice
ZOO Děčín
Dřevěnice (Podkrkonoší)
Arkadie Teplice (bliţší po
sestavení programu)
Opárno, parkoviště před
hotelem Horal

Lékařský kongres (prodej výrobků chráněných dílen)
Noc snů (tradiční akce)
Turnaj v přehazované
Pobyt přátel z partnerské organizace Lebenshilfe „AltmarkWest“ – Gardelegen
2. společný výlet, tentokrát na Lovoš Arkadie – Lebenshilfe

7.6.

Arkadie – Archa U Nových
lázní 9

Společné muzicírování – mezinárodní hudební workshop – V.
ročník Arkadie – Lebenshilfe

9. -15.6.

Rekreační chata TJ NOLA
Petrovice

Sportovně rekreační pobyt

11.6.
11.6.

Komáří víţka
Chráněné dílny Arkadie –
8lose8y

Společný výlet
Kurz balení výrobků a výroby krabičky pro balení výrobku –
program je součástí projektu SROP

13.6.

Divadlo Teplice

Představení „Poprask na laguně“ ve kterém vystupuje
pracovnice stacionáře Zuzka Potočková

16.6.

Střední zdravotnická a vyšší
odborná zdravotnická škola,
Kapelní ul.

Problematické chování osob s mentálním postižením (agresivita)

16.6.

Arkadie Archa U Nových
lázní 9.

Závěrečné zkoušky PrŠ

17.6.
18.6.

Lovoš
Chráněné dílny Arkadie –
Krupka

Společný výlet
Kurz balení výrobků a výroby krabičky pro balení výrobku –
program je součástí projektu SROP

18.6.

Psychiatrická léčebna
Bohnice

Prodej výrobků chráněných dílen na kongresu zdravotních
sester

23.6.

Arkadie Masarykova (modrá
budova)

Dluhová problematika

25.6.
25.6.

ZOO Ústí n. L.
Chráněné dílny Arkadie –
Teplice, Masarykova

Společný výlet
Kurz balení výrobků a výroby krabičky pro balení výrobku –
program je součástí projektu SROP

29.6. - 4.7.

Třeboň a okolí

Cykloturistický pobyt „Okolo Třeboně“

„Letem světem“.

7.6.
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1.7.

Statek v Úpořinách

Návštěva náměstka hejtmana Ústeckého kraje, Petra Fialy

6.7. - 13.7.

Berounka

Vodácké putování po Berounce pořádané ve spolupráci s T. J.
NOLA

16.7.

Denní stacionář ul.J.Suka
(u botanické zahrady)

Arkadijské výtvarné odpoledne

19.7.

Statek – chráněné dílny
Arkadie v Úpořinách

Matějka a spol. uvádí „Joskování v Úpo“ – odpoledne a večer
divadla a hudby

21.7. - 1.8.
27.7 – 1.8.

Horní Vysoká u Úštěku
Soseň (Plzeňsko)

Letní integrační tábor
Sportovně rekreační pobyt

9.8 – 15.8.

Třeboň, Jindřichův Hradec a
jejich okolí

Letní tábor hudebně – dramatického souboru Arkadie
s koncerty pro veřejnost

30.8. - 5. 9.

Sazamov na Domaţlicku

Společná týdenní dovolená

6.9.

Statek v Úpořinách

Oslavy 770. výročí založení obce Bystřany (účast Arkadie na
programu oslav)

10.9.

Úpořiny – areál jezdeckého
oddílu

Zahájení podzimního cyklu hipoterapie

11.9.

Krupka – areál jezdeckého
oddílu

Zahájení podzimního cyklu hipoterapie

12.9.

Zoopark Chomutov

Výlet do zooparku (náhradní program za plavbu lodí, odloţenou
z technických důvodů na říjen)

19.9.
18. -19.9.

České středohoří – Lovoš
ZŠ A. Sochora v Duchcově

Výlet na Lovoš
Prodej výrobků chráněných dílen na výstavě ovoce, zeleniny,
květin a kaktusů Českého zahrádkářského svazu

21. -26.9.
29.9. - 1.10.

Soseň
Jednotlivá zařízení Arkadie

Škola v přírodě
Studijní návštěva pracovníků Lebenshilfe West z Gardelegenu
v SRN

30.9.

Krčma na statku -středisko
Arkadie Úpořiny

Společenský večer

6. -10.10.
9.10.

Chata TJ. NOLA Petrovice
Chráněné dílny – statek
Úpořiny

Sportovně rekreační pobyt
Exkurze vysokoškolských pedagogů z Moskvy – hostů UJEP
Ústí n. L.

11. -18.10.

Hotel Praha Luhačovice

Speciální program pro zdravotně postižené

16. -18.10.

Stacionář Arkadie Krupka

Kurz individuálního plánování

20.10.

Stacionář Arkadie
J. Suka, Teplice

Pletení z košíčků z pedigu

24.10.

Arkadie Krupka Knauf
Insulation

Den s Arkadií – pestré dopoledne, pořádané ve spolupráci
s firmou Knauf Insulation, začínající snídaní v Arkadii a
končící obědem a exkurzí v KI

24.10.

Statek v Úpořinách

29.10.

Arkadie Masarykova 1208

5.11.
6.11.
10.11.
10.11. -14.11.
13.11.

Středisko Arkadie Krupka
Středisko Arkadie Krupka
Louny
Chata TJ. NOLA Petrovice
Společenský klub Domu
kultury v Teplicích

Slavnost draků – pestré podzimní odpoledne, plné tvoření,
povídání a zpívání, pořádané ve spolupráci s firmou Knauf
Insulation
Slavnostní otevření poradenského centra budovaného v rámci
společného projektu s organizací Lebenshilfe Gardelegen
Prezentace ergoterapie
Umění komunikace
Integrace 5 – závody v plaveckých disciplínách
Sportovně rekreační pobyt
Valná hromada občanského sdružení Arkadie

18. -19.11.

Středisko Arkadie
Masarykova (Modrý barák)

Lebenshilfe – Arkadie

Burza použitého oblečení
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21.11.

Stacionář Arkadie Teplice J.
Suka

Malování na hedvábí – výtvarné odpoledne, možnost výroby
vánočního dárku

22.11.

Krčma na statku Úpořiny

Country odpoledne

27.11.

Hotelová škola Teplice

Gastroden – účast praktické školy a prodej výrobků
chráněných dílen

29.11.

SRN – Gardelegen

Adventní bazar – prodej vánočních výrobků chráněných dílen

1.12.
5.12.

Domov důchodců Dubí
Jednotlivá střediska Arkadie

Koncert hudebního souboru Arkadie
Návštěva Mikuláše s družinou

5. -6.12.

Asistenční byt chráněného
bydlení Arkadie –
Bratislavská ul.

Společné pečení vánočního cukroví (již po šesté)

7.12.

Zámecké náměstí – vedle
fary

Prodej vánočního zboží chráněných dílen před Adventním
koncertem v Děkanském kostele

10. -12.12.
11.12.

Arkadie – Vánoce s Arkadií
Šanovská Mušle

Návštěva delegace Lebenshilfe Gardelegen
Vánoce s Arkadií, živý betlém, vánoční trh, kulturní program

12. -14.12.

Chata TJ NOLA Petrovice

Adventní sportovně rekreační pobyt

13.12.
14.12.

Kostel Modlany
Děkanský kostel na
Zámeckém nám. Teplice

Koncert hudebního souboru Arkadie
Koncert hudebního souboru Arkadie

18.12.

Stacionář Sukova ul. Teplice

Adventní posezení

22.12.

Asistenční byt chráněného
bydlení Arkadie –
Bratislavská ul.

Vánoční posezení
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Hospodaření za rok 2008
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

3 496
2 989
494
13
3 444
175
4
3 265
15 224
11 551
3 672

Kurzové ztráty
Odpisy
Členské příspěvky
Ostatní náklady (poplatky banky, přeúčtování manka)
NÁKLADY CELKEM

12
69
1
-24
22 245

23

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
Přijaté příspěvky celkem
-přijaté příspěvky (dary)
-přijaté členské příspěvky
Provozní dotace celkem
VÝNOSY CELKEM
Hospodářský výsledek:

5 992
2 545
3 447
356
402
24
0
378
714
705
9
16 621
24 091
1 846
zisk je tvořen dotací přesahující kalendářní rok

Provozní dotace (v tisících Kč)
Název
Provozní dotace ÚP
ÚP § 78
Dotace zřízení místa ÚP
Ministerstvo kultury

Kč
705
4 150
727
25

SROP

3 868

Provozní dotace MPSV

5 888

Česko-Německý Fond budoucnosti

50

Nadace Aktion Mensch

543

Globální grant NROS

118

Město Teplice

182

Město Krupka

10

Město Bílina

85

Krajský úřad Ústeckého kraje

270

Dary fyzických osob
Jméno
Benešová Jutta
Dragounová Eva
Gloser Miloslav Ing.
Hon Josef
Horáčková Olga MUDr.
Hykeš Tomáš
Koníček Luboš
Krajník Ivo
Lerchová Zlatuše
Libánská Lenka Ing.
manţelé Applovi
Peřina Jakub
Petlan Marek Mgr.
Petlanová Soňa MUDr.
Pulpánová Martina
Scholzová Jiřina
Stieberová Eva
Svoboda Jan Ing.
Troller Josef Ing.
Celkem:

Kč
5 000
1 200
2 000
500
8 000
5 000
2 000
36 000
1 000
2 400
2 499
55 000
2 000
5 000
2 000
300
7 000
240
12 000
149 139

Dary právnických osob
Název
CARDIF PRO VITA a. s.
ČEZ - Oranţové kolo
ČEZ - Podpora regionům
Havi s.r.o.
Knauf Insulation
Lázně Teplice v Čechách a. s.
Lebenshilfe „Altmark“ Gardelegen
T-Mobile, Nadace Via
Urmet Domus s.r.o.
Viamont a. s.
výtěţek Cardif (Konopiště)
výtěţek tombola – Ples téměř jarní
Celkem:

Kč
100 000
100 413
74 820
5 000
50 000
5 000
71 235
100 000
10 000
7 000
15 138
17 210
555 816

V naší práci nám pomáhá i mnoho přátel, kamarádů a známých svojí nezištnou pomocí, která je pro
nás velice důleţitá a potřebná.
Všem patří velké

DĚKUJEME

