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Úvodní slovo

Vážení přátelé,
předkládáme Vám stručný přehled o naší činnosti v roce 2010. Jsou zde uvedené cíle a
poslání organizace, jednotlivé projekty a aktivity během roku, zdroje financování, výsledky roční
účetní závěrky a přehled sponzorských darů.
Rok 2010 byl pro nás dvacátým rokem založení občanského sdružení a při ohlédnutí zpět jsme
si všichni připomněli, co všechno se nám v průběhu dvaceti let podařilo v oblasti péče o zdravotně
postižené v regionu Teplic. V průběhu roku byla řada akcí, spojená s tímto výročím a vyvrcholením
byla na podzim slavnostní výroční konference spojená se zahájením výstavy fotografií Štěpána Hona
Arkadie, rok dvacátý. V průběhu slavnosti jsme si připomněli minulost a osudy některých osob či
klientů spjatých s Arkadií.
O výsledcích naší práce se můžete přesvědčit při prezentacích na mnoha akcích, kterých se
Arkadie zúčastňuje nebo sama pořádá.
Chtěla bych poděkovat zaměstnancům Arkadie, kteří často pracují nad rámec svých
pracovních povinností a chtěla bych touto cestou také poděkovat všem těm, kteří nám pomáhají a
jakýmkoliv způsobem se na naší činnosti podílejí.

Ing. Jana Brežná
ředitelka Správní rady Arkadie
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Poslání
Posláním občanského sdružení 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 občanského sdružení
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, k 31. 12. 2010 51 členů
Správní rada je statutárním orgánem sdružení, ve složení:
Ing. Jana Brežná - 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:
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. 2010 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

12
4
23
43
35

Věková struktura zaměstnanců
Věk

19-25

26-35

36-45

46-55

56-65

Počet muži

4

15

7

6

3

Počet ženy

12

20

23

22

2

Celkem mužů: 36
Celkem žen: 79

Průměrný věk zaměstnanců: 41
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Objekty
Své služby nabízíme v jednom vlastním objektu, ve třech pronajatých nebytových prostorách
od Města Teplice a Krupka, ve třech pronajatých nebytových prostorách právnických osob a osmi
malometrážních bytech pronajatých Městem Teplice.
V tomto roce se denní stacionář v Teplicích přestěhoval z objektu mateřské školky v Sukově
ulici do nových prostor v objektu Novoveská 1538.
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Organizační struktura

Občanské sdružení Arkadie
orgány: Valná hromada
Správní rada
Dozorčí rada
statutární zástupce: ředitelka správní rady

Výkonná ředitelka

Arkadie je zřizovatelem
Základní škola a praktická škola
Arkadie, o.p.s.

Hospodářské vedení

orgány: Správní rada
Revizní komise
statutární zástupce: předseda správní rady
Sociální služby

Zdravotnické služby

Služby zaměstnanosti

Pravidelná denní doprava
zdravotně postižených
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Přehled poskytovaných služeb
Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním
V chráněných dílnách Arkadie bylo k 31. 12. 2010 zaměstnáno 71 osob se zdravotním
znevýhodněním (OZZ), toho 26 osob s těžkým zdravotním postižením (TZP). V roce 2010 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 postižením. Hlavním
cílem zaměstnávání OZZ 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 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
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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.
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Financování: Individuální projekt ÚK Sociální služby v Ústeckém kraji financovaný z ESF

Platby uživatelů za poskytnuté služby
sponzoři, dárci, vlastní zdroje
Místo realizace:
Teplice, Bratislavská a Anglická ul. – byty pronajaté od města Teplice
vedoucí: Bc.Petra Hauptmanová
kapacita: 12 uživatelů v sedmi pronajatých bytech (k 31. 12. 2010 využívalo službu 10 uživatelů)

Odborné sociální poradenství, poradenské a školící 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: Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2010
sponzoři, dárci, vlastní zdroje
Místo realizace:
Teplice Masarykova ul. 1208
- vedoucí: Mgr. Alena Opatová
- kapacita:600 intervencí za rok

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: Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2010
platby uživatelů dle poskytovaných služeb
sponzoři, dárci, vlastní zdroje
Místa realizace projektu:
Teplice, Sukova ul. 2512, od 1. 7. 2010 Novoveská 1538
- vedoucí: Mgr. Zuzana Nétková
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- kapacita: 19 osob (k 31. 12. 2010 využívalo službu 14 uživatelů)
Krupka, K. Čapka 271
- vedoucí: Mgr. Marek Petlan
- kapacita: 15 osob (k 31. 12. 2010 využívalo službu celkem 11 uživatelů)

Sociálně terapeutické dílny
Službou 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 souběžně je prováděna ergo diagnostika či pracovní terapie na základě
průběžného posuzování uživatele, zpracovaném v individuálním plánu.
Financování: Individuální projekt ÚK Sociální služby v Ústeckém kraji financovaný z ESF
sponzoři, dárci, vlastní zdroje
Místa realizace:
Bystřany, Úpořiny 5
vedoucí: Mgr. Eva Podlucká
kapacita: 6 osob se ZP

Teplice, Rovná 277
vedoucí: Radek Hanzlíček,DiS
kapacita: 6 osob se ZP
k 31. 12. 2010 využívalo služby:
6 uživatelů

9 uživatelů

Krupka K. Čapka 271
vedoucí: MiroslavaVöröšová
kapacita: 6 osob se ZP
4 uživatelé

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. Služba probíhá v systému
klíčových pracovníků, s využitím individuálního plánování. V rámci této služby 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: Individuální projekt ÚK Sociální služby v Ústeckém kraji financovaný z ESF
sponzoři, dárci, vlastní zdroje
Místa realizace:
Bystřany, Úpořiny 5
vedoucí: M.Seifrtová
kapacita: 17 osob se ZP

Teplice, J. Suka 2513
vedoucí: B.Živníčková
kapacita: 15 osob se ZP

Teplice, Rovná 277
vedoucí: S. Chynoraiová, DiS
kapacita: 18 osob se ZP

Krupka K. Čapka 271
vedoucí: Bc.R.Holušková
kapacita: 28 osob se ZP

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

Sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Nezbytnou součástí nabízených denních sociálně – zdravotních služeb a služeb zaměstnanosti pro
osoby se zdravotním postižením nabízíme volnočasové, kulturní a sportovní aktivit, které organizuje
Arkadie buď sama, nebo ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi.
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Žák, uživatel služeb nebo zaměstnanec Arkadie má možnost volit mezi pravidelnými aktivitami
(sportovní hry, hudebně-dramatický kroužek, keramický kroužek) 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

Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2010
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, běžných základních škol, středních škol, sociálních zařízení a
chráněných dílen uživatele těchto služeb. Tuto službu provozujeme společně s o. s. Pohoda Teplice.

Financování:Města Bílina a Dubí,
platby dopravovaných uživatelů
NROS, projekt Pomozte dětem výtěžek z 11. kola
Nadace ČEZ, Podpora regionům, Oranžové kolo
vedoucí: Mgr. K. Klášterka
kapacita: 80 osob (plně využito)
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Léčebná rehabilitace
Rehabilitační pracovník (fyzioterapeut) na základě doporučení lékaře provádí 1x týdně léčebnou
rehabilitaci přímo na středisku, kde je uživatel zařazen.
Financování: platby zdravotních pojišťoven, dary dárců
vedoucí: Eva Turišinová
kapacita: 60 uživatelů

Hipoterapie
Cílem této služby je vhodným a cíleným cvičením na koni působit na psychickou
a fyzickou stránku uživatele. 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 2010 využilo hipoterapii 46 uživatelů jednotlivých služeb a žáků škol Arkadie.
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Spolupráce s veřejností
Občanské sdružení Arkadie je již tradičním organizátorem či spolupořadatelem kulturních a
společenských akcí při kterých spolupracuje s nejrůznějšími institucemi, veřejností a dobrovolníky.
Uživatelé služeb, zaměstnanci, žáci škol, učitelé a vychovatelé se zároveň účastní řady sportovních a
kulturních akcí.
Datum a hodina

Kde

Název a obsah

Komu určeno

10.-15.1.2010

Horní Malá Úpa Krkonoše

Zimní olympiáda Hnutí speciálních
olympiád

Lyžařskému družstvu Arkadie

18.-22.1.2010

Chata TJ NOLA
Petrovice

Sportovně rekreační pobyt

Žákům 2.stupně speciální školy
Arkadie

21.1. 10.00

Domov důchodců
v Dubí

Vystoupení žáků 1.stupně školy
Arkadie

Obyvatelům dubského domova
důchodců

26.1. 9.00 – 14.00

Nové Město
v Krušných horách

Výjezd za zimními sporty

Klientům stacionáře a žákům 1.stupně
školy

3.2.

Krušné hory

Výlet za zimními sporty

Přihlášeným klientům denního
stacionáře

11.2. dopoledne

Krušné hory

Výjezd za zimními sporty

Žákům 2.stupně školy (Archa)

13.2. 20.00 hod

Divadlo Teplice

Ples Arkadie

Klientům, zaměstnancům a přátelům
Arkadie, široké veřejnosti

15.2. 15.00-17.00

Odloučené
pracoviště školy
Purkyňově 10 (na
Valech)

Zápis žáků do 1.třídy

Dětem se zdravotním postižením, které
dosáhly věku 6 roků a jejich rodičům

21.-26.2.

Brádlerovy boudy,
Krkonoše

Lyžařský výcvik spojený s nominací
na Zimní speciální hry 2011

Žákům 2.stupně školy Arkadie

22.-26.2.

Chata TJ NOLA
Petrovice

Sportovně rekreační pobyt

Žákům 2.stupně školy Arkadie

23.-25.2.

Lebenshilfe
Gardelegen

Stáž k projektu přípravy vybudování
vzdělávacího a tréninkového centra
v Úpořinách financovaného
německou nadací Aktion Mensch.

Pracovnímu týmu Arkadie ve složení
A. Opatová, M. Seifrtová, K. Jelínková,
J. Poštová a K.Klášterka.

5.3. 9.00-14-00

Lyžařský běžecký
areál Nové Město

Sportovní dopoledne – součást
nominace na speciální zimní
olympiádu 2011

Přihlášeným klientům jednotlivých
zařízení Arkadie (včetně zaměstnanců
chráněných dílen)

10.3. 14,00-17,00
(dle zájmu i déle)

Chráněné dílny
Masarykova
„Svíčkárna“

Výroba svíčky – duševní relaxace

Přihlášeným zájemcům z jednotlivých
středisek Arkadie

16.3. 14,00-17,00
(dle zájmu i déle)

Chráněné dílny
Masarykova
„Svíčkárna“

Výroba svíčky – duševní relaxace

Přihlášeným zájemcům z jednotlivých
středisek Arkadie

Arkadie,
společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Teplice

26.3. 9,00 – 15,00

Kuželna
Hvězda
Trnovany

29.3. celý den

TJ.
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Den s Knaufem, společný
kuželkářský turnaj Knauf Insulation
a Arkadie

Zaměstnancům – dobrovolníkům
Knauf Insulation a přihlášeným
klientům jednotlivých zařízení Arkadie
(včetně zaměstnanců chráněných dílen)

Výstaviště Praha
Holešovice

Den pro zdravotně postižené

Přihlášeným klientům Arkadie včetně
zaměstnanců chráněných dílen

7.4.
9,30

Úpořiny – dle
počasí jízdárna
nebo výběh

Zahájení jarního cyklu hipoterapie

Žákům speciální školy Arkadie a
klientům stacionáře Teplice

8.4.
9,30

Krupka – areál
jezdeckého oddílu

Zahájení jarního cyklu hipoterapie

Klientům stacionáře Krupka

9.4. 14,00 – 18,00

Termální lázně
v Altenbergu SRN

Zájezd do termálních lázní

Přihlášeným klientům jednotlivých
zařízení Arkadie (včetně zaměstnanců
chráněných dílen) a jejich rodinným
příslušníkům, případně dalším
zájemcům. Bližší informace a přihláška
na www.arkadie.cz /akce/zajezd-dotermalnich-lazni-/115/

14.4.

ZŠ praktická
Bílina

Dětská abilympiáda

Žákům speciálních škol v regionu

17.-24.4.

Hnačov
Jižní Čechy

Rekreačně relaxační pobyt

Přihlášeným klientům a zaměstnancům
Arkadie a jejich rodinným
příslušníkům

17.-24.4.

Hnačov
Jižní Čechy

Rekreačně relaxační pobyt

Přihlášeným klientům a zaměstnancům
Arkadie a jejich rodinným
příslušníkům

22.4.

Domov důchodců
Bystřany

Vystoupení dětí ze „školičky“ na
Valech

Klientům domova důchodců

26.-30.4.

Chata TJ NOLA
Petrovice

Sportovně rekreační pobyt

Klientům denních stacionářů, případně
dalším zájemcům

29.-30.4.

Gardelegen SRN

Slavnostní otevření nového objektu
chráněného bydlení Lebenshilfe„Altmark-West“

Delegaci vedení Arkadie

29.4. dopoledne

Horovic zahrada

Společná oslava narozenin

Klientům a zaměstnancům teplického
stacionáře Arkadie

30.4. celý den

Nové Město,
Mikulov (Krušné
hory)

„Čarodějnická tůra“

Klientům a zaměstnancům teplického
stacionáře Arkadie

11.5.

Palác Akropolis
Praha Žižkov

Festival integrace Slunce –
vystoupení dětí z „malé Arkadie“

Žákům odloučeného pracoviště ZŠ a
PrŠ Arkadie o.p.s. Purkyňova a
divákům ze stacionářů Arkadie,
divákům festivalu

13.5.

Barbora Oldřichov

„Turnaj přátel“ – golfový turnaj

Účastníkům turnaje a delegaci Arkadie,
která převezme sponzorský dar

14.5.

Lovoš - České
středohoří

Turistický výlet s výstupem

Klientům teplického stacionáře,
rodičům a přátelům

15.5.

Jedličkův ústav

Abilympiáda dětí a mládeže

Soutěžnímu družstvu ZŠ a PrŠ Arkadie

Arkadie,
společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Teplice

Praha-Vyšehrad
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o.p.s.

15.5.

Dubický kostelík
České středohoří

Setkání ke Dni rodiny

Klientům a zaměstnancům Arkadie,
jejich rodinám, přátelům Arkadie,
široké veřejnosti.

17.-21.5.

Horní Vysoká u
Úštěka

Ekotýden

Žákům 2.stupně školy Arkadie

Pavilon „O“
teplické nemocnice
(vedle polikliniky)

Prezentace Arkadie na Dni
otevřených dveří neurologického
oddělení teplické nemocnice

Široké veřejnosti

5.- 6.6. 9,00 – 18,00

Zámecké náměstí

Stánkový prodej výrobků
chráněných dílen – součást
slavnostního zahájení 856.lázeňské
sezóny

Návštěvníkům slavnostního zahájení
856.lázeňské sezóny, přátelům
Arkadie, široké veřejnosti

5.- 6.6.
10,00-13,00

Šanovská mušle

Květinové Teplice přehlídka
hudebních a tanečních souborů dětí
a mládeže se zdravotním nebo
sociálním postižením – součást
slavnostního zahájení 856.lázeňské
sezóny

Návštěvníkům slavnostního zahájení
856.lázeňské sezóny, přátelům
Arkadie, široké veřejnosti

5.- 6.6. 9,30 – 17,00

Kolonáda u Domu
kultury směrem
k náměstí Svobody

Oranžové kolo ČEZ – součást
slavnostního zahájení 856.lázeňské
sezóny – 200 tis.Kč bude rozděleno
mezi občanské sdružení Arkadie a
Dětský domov Tuchlov.

Návštěvníkům slavnostního zahájení
856.lázeňské sezóny, přátelům
Arkadie, široké veřejnosti

27.5.
18.00

14.00-

5.6. cca 14,00

VIP šlápnutí primátora Kubery a
dalších hostů

6.6. cca 17,00

Předání šeků zástupcům
obdarovaných

Přijďte šlapat pro Arkadii !!!

9.6.

Zoopark
Chomutov

Společný výlet

Zaměstnancům a klientům střediska
Arkadie Úpořiny

11.-13.6.

Dřevěnice
(Podkrkonoší)

Turnaj v přehazované

Účast družstva Arkadie

14.6.

Archa – budova
školy Arkadie, U
Nových lázní 9

Závěrečné zkoušky Praktické školy

Žákům posledního ročníku praktické
školy

16.6. 15,00

Statek Arkadie
Úpořiny

Odpoledne s opékáním buřtů a
jízdou na koni

Členům sportovního kroužku Arkadie

17.-20.6.

Chata TJ NOLA
Petrovice

Sportovně rekreační pobyt

Klientům služby „Podpora
samostatného bydlení“, případně
dalším zájemcům

18.6. 10,00 - start

VÚM Kostomlaty

Běh naděje – akce navazující na
Běhy Terryho Foxe

Široké veřejnosti, mimo jiné i výpravě
Arkadie, tradičnímu účastníku tohoto
běhu.

18.6.

Areál Pěnčín
v Podkrkonoší

Exkurze na ekologickou farmu se
sýrárnou, do sklárny na výrobu

Přihlášeným klientům a zaměstnancům
Arkadie a jejich rodinným

8.00

Arkadie,
společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Teplice
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korálků, projížďka vláčkem

příslušníkům

18.-27.6.

Termální lázně
Harkány
Jižní
Maďarsko

Rekreačně relaxační pobyt

Přihlášeným klientům a zaměstnancům
Arkadie a jejich rodinným
příslušníkům

21.6. 8,00

Archa – budova
školy Arkadie, U
Nových lázní 9

Závěrečné zkoušky Praktické školy

Žákům posledního ročníku praktické
školy

21.-25.6.

Ekodvůr – statek
Úpořiny

Tematické programy

Žákům základních škol z regionu

21.-25.6.

Ekodvůr – statek
Úpořiny

Tematické programy

Žákům základních škol z regionu

23.6. dopoledne

Školička na Valech

Společné posezení na závěr školního
roku

Žákům 1.stupně školy a klientům
teplického stacionáře

26.6. 13,00

Ideal Standard

Prodej výrobků chráněných dílen –
svíčkárny na Dni otevřených dveří

Zaměstnancům IS a jejich rodinným
příslušníkům

28.6. 9,30

Nová budova
stacionáře
Novoveská ul.

Předání závěrečného hodnocení
klientům – představení nového
stacionáře

Klientům stacionáře, rodičům klientů

28.6. 8.30

Zoopark
Chomutov

Výlet na závěr školního roku

Žákům 1.stupně školy Arkadie

29.6.
dopoledne

Školička na Valech

Společné posezení na závěr školního
roku

Žákům 1.stupně školy a rodičům

30.6. 10,00

Středisko Arkadie
Krupka

Společné posezení s grilováním před
létem

Zaměstnancům a klientům střediska
Krupka

3.-9.7.

Jižní Morava

Cykloturistický pobyt „Lednice“

Přihlášeným účastníkům z řad žáků
školy, klientů stacionářů, zaměstnanců
chráněných dílen a jejich přátel

11.-18.7.

Berounka

Vodácké putování ve spolupráci
s TJ. NOLA

Přihlášeným účastníkům z řad žáků
školy, klientů stacionářů, zaměstnanců
chráněných dílen a jejich přátel

14.-19.7.

Lásenice

Soustředění hudebního souboru
Arkadie

Členům hudebního souboru Arkadie

26.7.-6.8.

Horní Vysoké u
Úštěku

Letní integrační tábor

Přihlášeným účastníkům z řad žáků
školy, klientů stacionářů, zaměstnanců
chráněných dílen a jejich přátel

8.-13.8.

Soseň (Plzeňsko)

Rekreační pobyt pro klienty s těžším
postižením

Přihlášeným účastníkům z řad žáků
školy, klientů stacionářů,

1.9.

Budovy školy

Zahájení školního roku 2010/2011

Žákům školy, pedagogům, rodičům

4.-10.9.

Valašské
Klobouky

Kulturně vzdělávací a sportovní
pobyt

Přihlášeným účastníkům z řad žáků
školy, klientů stacionářů, zaměstnanců
chráněných dílen a jejich přátel

5.-11.9.

Novohradské hory

Společná dovolená zaměstnanců
chráněných dílen Arkadie (ČR) a
Lebenshilfe (SRN)

Přihlášeným zaměstnancům
chráněných dílen obou organizací

Arkadie,
společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Teplice
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8.9. dopoledne

Statek Úpořiny

Zahájení podzimního cyklu
hipoterapie

Žákům školy a klientům stacionáře
Teplice, Novoveská

9.9. dopoledne

Jezdecký oddíl
Krupka

Zahájení podzimního cyklu
hipoterapie

Klientům stacionáře Krupka

15.-16.9.

Středisko Úpořiny,
středisko
Novoveská

Dobrovolnický den ČEZ

Přihlášeným zaměstnancům ČEZu a
střediskům Arkadie

17.9.
17,00 hod

Středisko Arkadie
Úpořiny

Setkání pod lípou
koncert folkového tria Přelet (Plzeň)

Klientům, zaměstnancům a přátelům
Arkadie, sousedům z Úpořin a Bystřan

18.9.

Rybník v
Chabařovicích

Rybaření žáků školy

Dar majitele rybníku žákům školy

2.-9.10.

Janské Lázně

Turistický pobyt

Přihlášeným účastníkům z řad žáků
školy, klientů stacionářů, zaměstnanců
chráněných dílen a jejich přátel

4.-8.10.

Rekreační chata
TJ. NOLA

Sportovně rekreační pobyt

Žákům školy

6.10. 14,30

Chráněná dílna
„svíčkárna“
Masarykova ul.
Teplice (Modrý
barák)

Tvořivá dílna – výroba dekupáže,
pletení papírových košíků, malování
na hedvábí

Přihlášeným účastníkům z řad klientů a
zaměstnanců Arkadie i veřejnosti.
Vstupní poplatek 30 Kč + odkoupení
vlastních výrobků za režijní cenu.

7.10. 16,00

Výstavní síň Jízdárna teplického
zámku

Vernisáž fotografické výstavy
Štěpána Hona ke 20.výročí založení
Arkadie spojená se vzpomínkovým
programem

Všem, jakkoli spojeným s historií
Arkadie, široké veřejnosti

11.-15.10.

Rekreační chata
TJ. NOLA

Sportovně rekreační pobyt

Klientům stacionáře v Krupce

12.10. 17,00

Chráněná dílna
„svíčkárna“
Masarykova ul.
Teplice (Modrý
barák)

Tvořivá dílna – výroba dekupáže,
pletení papírových košíků, malování
na hedvábí

Přihlášeným účastníkům z řad klientů a
zaměstnanců Arkadie i veřejnosti.
Vstupní poplatek 30 Kč + odkoupení
vlastních výrobků za režijní cenu.

22.10.

Střediska Arkadie

Dobrovolnický den CITI BANK

Zaměstnancům CITI BANK a
střediskům Arkadie

22.10. 18,00

Restaurace
Stromovka Dubí,
Běhánky

Setkání zaměstnanců Arkadie –
vzájemné poznání, zábava, ….

Zaměstnancům všech středisek Arkadie

26.10. 17,00

Chráněná dílna
„svíčkárna“
Masarykova ul.
Teplice (Modrý
barák)

Tvořivá dílna – výroba svíček,
dekupáže, malování na hedvábí

Přihlášeným účastníkům z řad klientů a
zaměstnanců Arkadie i veřejnosti.
Vstupní poplatek 30 Kč + odkoupení
vlastních výrobků za režijní cenu.

3.11. 16,30

Výstavní síň Jízdárna teplického
zámku

Derniéra fotografické výstavy ke
20.výročí založení Arkadie spojená
s udělením Ceny Arkadie. Křest
mikrobusů

Zejména oceněným v rámci Ceny
Arkadie letos i v minulých letech

Termální lázně
v Altenbergu SRN

Zájezd do termálních lázní

Přihlášeným klientům jednotlivých
zařízení Arkadie (včetně zaměstnanců
chráněných dílen) a jejich rodinným

5.11.
17,30

14,00 –

Arkadie,
společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Teplice
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příslušníkům, případně dalším
zájemcům.
8.-12.11.

Rekreační chata
TJ. NOLA

Sportovně rekreační pobyt

Žákům školy

9.11. 17,00

Chráněná dílna
„svíčkárna“
Masarykova ul.
Teplice (Modrý
barák)

Tvořivá dílna – výroba svíček,
dekupáže, malování na hedvábí

Přihlášeným účastníkům z řad klientů a
zaměstnanců Arkadie i veřejnosti.
Vstupní poplatek 30 Kč + odkoupení
vlastních výrobků za režijní cenu.

11.11. 10,00

Středisko Arkadie
Úpořiny

Drakiáda – další společná akce
s Knauf Insulation

Klientům Arkadie a zaměstnancům KI

11.11. 11,11

Hotelová škola
Teplice

Účast Arkadie na tradičním,
tentokrát Svatomartinském,
gastrodni

Široké veřejnosti – stánek Arkadie a
školy Arkadie bude v jedné z učeben
hotelové školy – přijďte se k nám
podívat

11.11. 16,00

Středisko Arkadie
Masarykova ul.
(Modrák)

Valná hromada o.s.Arkadie

Členům občanského sdružení Arkadie

17.11. 15,00

Kavárna Bárka
(bývalý Septim,
Školní ul.)

Představení kalendáře teplických
neziskovek (mimo jiných i Arkadie)

Přátelům teplických neziskovek,
veřejnosti

22.-26.11.

Rekreační chata
TJ. NOLA

Sportovně rekreační pobyt

Žákům školy

23.11. 17,00

Chráněná dílna
„svíčkárna“
Masarykova ul.
Teplice (Modrý
barák)

Tvořivá dílna – výroba svíček,
dekupáže, malování na hedvábí

Přihlášeným účastníkům z řad klientů a
zaměstnanců Arkadie i veřejnosti.
Vstupní poplatek 30 Kč + odkoupení
vlastních výrobků za režijní cenu.

22.-26.11.

Rekreační chata
TJ. NOLA

Sportovně rekreační pobyt

Žákům školy

23.11. 17,00

Chráněná dílna
„svíčkárna“
Masarykova ul.
Teplice (Modrý
barák)

Tvořivá dílna – výroba svíček,
dekupáže, malování na hedvábí

Přihlášeným účastníkům z řad klientů a
zaměstnanců Arkadie i veřejnosti.
Vstupní poplatek 30 Kč + odkoupení
vlastních výrobků za režijní cenu.

29.11. dopoledne

Aquacentrum
Teplice

Poněkud předčasný vodní Mikuláš

Žákům školy Arkadie

29.11. 17,00

sál farního úřadu
Církve
československé
husitské,
Českobratrská 22,
Teplice (v blízkosti
Bartoloměje).

Adventní koncert hudebního
souboru Arkadie pod vedením
Mgr.J. Nového

Přátelům Arkadie, široké veřejnosti

26.-27.11.

Gardelegen SRN

Adventní trhy Lebenshilfe
„Altmark- West“ – prodej výrobků
chráněných dílen

Výpravě Arkadie a veřejnosti
Gardelegenu.

Arkadie,
společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Teplice
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27.-28.11.

Gaising SRN

Adventní trhy – prodej výrobků
chráněných dílen

Široké veřejnosti (snadná dostupnost
z Teplic)

3.12.

Středisko Arkadie
Krupka

Mikulášské posezení

Klientům a zaměstnancům stacionáře
Krupka

4.12.

Zámek Jimlín u
Loun

Prodej výrobků chráněných dílen na
Adventu pro děti Ústeckého kraje
(akce kanceláře hejtmanky ÚK)

Účastníkům akce

Obě budovy školy
(Archa, Valy)

Přijde Mikuláš

Žákům školy, zaměstnancům školy

7.12. 9,30

Stacionář Arkadie
Teplice Novoveská

Mikulášské posezení

Klientům a zaměstnancům stacionáře
Teplice

7.12. 17,00

Chráněná dílna
„svíčkárna“
Masarykova ul.
Teplice (Modrý
barák)

Tvořivá dílna – výroba svíček,
dekupáže, malování na hedvábí

Přihlášeným účastníkům z řad klientů a
zaměstnanců Arkadie i veřejnosti.
Vstupní poplatek 30 Kč + odkoupení
vlastních výrobků za režijní cenu.

8.-9.12.

Adventní trhy
mobil, Praha

T-

Tradiční prodej výrobků chráněných
dílen

Účastníkům prodejní akce

12.12. 10-17hod.

Osek - infocentrum

Vánoční tradice „Bílé a papírové“
prodejní akce s ukázkami vánočních
tradic – prezentace a prodej výrobků
chráněných dílen

Široké veřejnosti

15.12. 12,30

Kuchyně Jídelny u
kantora (Hotelová
škola Teplice)

Pečení štrůdlů na Vánoce s Arkadií

Pedagogům školy Arkadie pracujícím
pod vedením odborných pracovníků
Hotelové školy

Šanovská Mušle

Vánoce s Arkadií, živý betlém,
prodej dárků z produkce chráněných
dílen, adventní dobroty.

Přátelům Arkadie, široké veřejnosti

Osek - infocentrum

Vánoční tradice „Bílé a papírové“
prodejní akce s ukázkami vánočních
tradic – prezentace a prodej výrobků
chráněných dílen

Široké veřejnosti

Stacionář
Novoveská Teplice

Vánoční posezení

Klientům a zaměstnancům stacionáře

6.12.

9.30

16.12.
– 17.30

18.- 19.12.
17hod.

22.12.

14.00

10-
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Hospodaření za rok 2010
Náklady v tis. Kč:
Spotřebované nákupy celkem
-spotřeba materiálu
-spotřeba energie

3 572
2 705
867

Služby celkem
-opravy a udržování
-cestovné

3 941
247
132

-ostatní služby

3 562

Osobní náklady celkem
-mzdové náklady
-zákonné sociální pojištění

19 059
14 507
4 514

-zákonné sociální náklady
Daně a poplatky celkem

38
39

Kurzové ztráty

39

Odpisy
Ostatní náklady (poplatky banky, apod.)
NÁKLADY CELKEM
Výnosy v tis. Kč:
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
-tržby za vlastní výrobky
-tržby za vlastní služby
Změna stavu zásob
Ostatní výnosy celkem
-úroky
-kursové zisky
-jiné ostatní výnosy
- tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky celkem

-91
29
26 588

6 866
2 477
4 389
102
735
6
3
724
2
1 053
1 051
2

-přijaté příspěvky (dary)
-přijaté členské příspěvky
Provozní dotace celkem

16 760

VÝNOSY CELKEM

25 516

výsledek hospodaření za rok 2010

-1 072
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Provozní dotace v roce 2010:
Název instituce
Statutární město Teplice
Město Krupka
Město Bílina
Město Dubí
Krajský úřad
ESF
MPSV
ÚP Teplice
ÚP Teplice
ÚP Teplice
Úřad vlády
Nadace Aktion Mensch
MPSV, ESF OP LZZ
NROS – Pomozte dětem
NAEP Leonardo da Vinci
ČSOB
Celkem

v tis. Kč
160
10
70
3
200
5 427
3 369
825
5 633
197
100
295
171
245
26
30
16 761

Účel příspěvku
Sport a kultura
Hippoterapie
Pravidelná doprava
Volnočasové aktivity
Denní stacionáře - mzdy
Individuální projekt ÚK Sociální služby v Ústeckém kraji
Sociální služby
Příspěvek na provoz chráněných dílen
Úhrada mzdových nákladů ČID,PID §78
Příspěvek na vytvoření nových pracovních míst pro OZP
Výroční konference – oslava 20 let Arkadie
Projekt přípravy pro vybudování vzdělávacího tréninkového
centra Úpořiny
Přenos výukových metod a manuálů pro pracovní trénink osob
s mentálním postižením
Pravidelná doprava dětí se zdravotním postižením
Projekt mobility - Výměna zkušeností Německo, Polsko, ČR
Pravidelná doprava

Přijaté příspěvky:
Dary právnických osob
Dary fyzických osob
Nadace
Celkem v tis. Kč
Dary právnických osob
AZ-Jeřáby s.r.o.
ČSOB a. s.
Ekodendra s.r.o.
Energetické a dopravní stavby a. s.
Drahoslava Kutišová Fotostyl
Golf Resort Barbora s. r. o.
GPA s.r.o.
HAVI s.r.o.
Ideal Standard s.r.o
Jello s.r.o.

544
178
330
1 052
v Kč
1 000
10 000
5 000
10 000
1 320
10 000
19 500
30 000
4 000
2 200

Knauf Insulation , spol. s r.o.
Lahůdky Jitřenka s. r. o.
Lebenshilfe „Altmark-West“
Gardelegen gGmbH
Malermeister Falk Wellach
NIPE s.r.o.
Pojišťovna Cardif Pro Vita, a. s.
REMIS-NBC s.r.o
Severočeské Doly Chomutov a. s.
Urmet Domus s.r.o.

50 000
10 000
161 445
19 125
10 000
100 000
65 000
30 000
5 000

Celkem

543 590
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v Kč
18 032
3 000
1 200
1 277
1 000
2 010
2 000
36 000
240
12 000

Dary fyzických osob
Bc. Poštová J.
Benešová J.
Dragounová E.
Fórum dárců
Hudec Č.
Hykeš T.
Ing. Gloser M.
Ing. Krajník I.
Ing. Svoboda
Ing. Troller J.
NADACE
ČEZ – Podpora regionům
VIA
ČEZ – Oranžové kolo
NROS
Celkem:

Klimek F.
Krejčí M.
Lerch A.
Lerchová D.
Libáňská M.
Mgr. Petlan M.
nejmenovaný
neznámý
PhDr. Venglářová
Zelinka J.
Celkem

CeWe Color, a. s.
COLORMAL JP s. r.o.
FOTOSTYL – Kutišová Drahoslava

80 400
65 000
96 737
87 500
329 637
ČÁSTKA
VĚCNÝ DAR
800 lázeňské oplatky
8 567 fotky
31 367 malířské práce – Novoveská stacionář
1 500 dárkové poukázky na retro fotografie
341 písek

INTEP CZ s. r. o.

7 499 vysavač

KOLMAN trade s. r. o.

4 950 pozvánky, plakáty Arkadie rok dvacátý

Lybar a. s. Rtyně nad Bílinou

1 323 kosmetika

Milan Čurda, Hrob
MUDr. Appl Ladislav

300 rychlovarná konvice
2 057 varná konvice, kráječ, mikrovlnka

Pecud v. o. d.
Peřina Jakub, Praha 9
Peřina Jakub, Praha 9
Řeznictví u Kubalů, Teplice
Zahradnictví Dvořák a syn
Zaměstnanec Citibank Praha

5 000
600
1 500
1 500
2 400
1 000
40 000
44 145
1 000
4 000
177 904

v Kč

Materiálová pomoc:
DÁRCE
Bugarová Hana Teplice

HAVI s. r. o.
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nevyčísleno pečivo
29 999 multifunkční kopírka
13 860 sekačka
237 salámky – tombola ples
3 000 květiny
960 řezačka na papír

Při plnění našich cílů nám pomáhá mnoho přátel, kamarádů, známých i neznámých svojí nezištnou
pomocí, která je pro nás velice potřebná a důležitá. Za to jim patří velké

DĚKUJEME

