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Arkadie, o.p.s.
společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Teplice

Úvodní slovo

Vážení přátelé,
předkládáme Vám stručný přehled o naší činnosti v roce 2013. Jsou zde uvedené cíle a
poslání organizace, jednotlivé projekty a aktivity během roku, zdroje financování, výsledky roční
účetní závěrky a přehled sponzorských darů.
Rok 2013 byl rokem hledání, zkoumání a rozhodování jak postupovat dále v souvislosti
s novelou Občanského zákona s účinností od 1.1.2014 a nutností transformace občanského sdružení
na nový právní subjekt. Po zvážení všech pro a proti jsme zvolili přímou transformaci občanského
sdružení na obecně prospěšnou společnost podle zákona č.68 - Zákon o změně právní formy
občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
která nám zaručila návaznost historie naší společnosti, zachování všech ostatních údajů o společnosti,
přístup k získání dotací a zachování rozsahu poskytovaných služeb. Budoucnost ukáže, zda byla tato
volba správná. Změnilo se sídlo společnosti do objektu Purkyňova 2004/10 v Teplicích, který je naším
majetkem.
O výsledcích naší práce se můžete přesvědčit při prezentacích na mnoha akcích, kterých se
Arkadie zúčastňuje nebo sama pořádá.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem těm, kteří nám pomáhají a jakýmkoliv způsobem se
na naší činnosti podílejí.

Ing. Jana Brežná
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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
Do 30.9.2013:
Valná hromada je nejvyšším orgánem občanského sdružení, k 31. 12. 2012 52 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, Ingrid Kautská , Ladislava Kufová, Iva Mrvečková, Marie Tenková
Dozorčí rada:
Michaela Minaříková, Jana Kyndlová
Od 1.10.2013 po transformaci občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost:
Orgány obecně prospěšné společnosti.
Zakladatel: Ing.Brežná Jana, Mgr.Hon Josef
Správní rada: Ing.Brežná Jana – předsedkyně správní rady, Ing.Horová Miroslava, Mgr.Tonová
Alena, Kautská Ingrid, MUDr.Mgr. Maršík Jaroslav, Kaláb Oldřich
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 31.12.2013 zaměstnáno 124 osob (35 mužů a 89 žen) z toho 82 osob se zdravotním
postižením. Průměrný věk zaměstnanců je 41 let.

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 (hotel Helena, Stará Duchcovská 453 v Teplicích, Úpořiny 5, obchůdek
Rooseveltova 608/1 v Teplicích) a 6 malometrážních bytech pronajatých Městem Teplice
v ul.Bratislavská a Anglická v Teplicích.
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Organizační struktura

Arkadie, o.p.s.

orgány: správní rada
dozorčí rada
ředitel

Arkadie, o.p.s. je zakladatelem

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

Hospodářské vedení

Služby zaměstnanosti

orgány: správní rada
dozorčí rada
ředitel

Sociální služby

Zdravotnické služby

Doprava

Volnočasové aktivity
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Přehled poskytovaných služeb
Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním
V chráněných dílnách Arkadie bylo k 31. 12. 2013 zaměstnáno 82 osob se zdravotním postižením
(dále jen OZP). V roce 2013 jsme v našich chráněných dílnách, částečně za podpory Úřadu práce (ÚP)
v Teplicích, vytvořili 9 nových pracovních míst. 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 našich 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: Dotace MPSV na poskytování sociálních služeb, dotace Ústeckého kraje v rámci
dotačního programu „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2013“, platby
uživatelů za poskytnuté služby, sponzoři, dárci
Místo realizace služby:
Teplice, Bratislavská a Anglická ul. – byty pronajaté od města Teplice
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vedoucí: Mgr. Hedvika Suchá
Služba je poskytována v 6 pronajatých bytech nebo přímo v bytě ve vlastnictví uživatele.
(k 31. 12. 2013 využilo 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 na poskytování sociálních služeb, sponzoři, dárci
Místo realizace služby:
Teplice, Stará Duchcovská 453
vedoucí: Mgr. Alena Tonová
(K 31. 12. 2013 bylo poskytnuto 400 intervencí)

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 na poskytování sociálních služeb, dotace Ústeckého kraje v rámci

dotačního programu „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny
2013“ platby uživatelů za poskytnuté služby, sponzoři, dárci
Místa realizace služby:
Teplice, Novoveská 1538
vedoucí: Mgr. Zuzana Nétková
Celková kapacita:18 osob (k 31. 12. 2013 využilo službu 20 uživatelů)
Krupka, K. Čapka 271
vedoucí: Mgr. Marek Petlan
Celková kapacita:15 osob (k 31. 12. 2013 využilo službu celkem 11 uživatelů)

Sociálně terapeutické dílny
Sociální služba sociálně terapeutické dílny je určena osobám s mentálním či kombinovaným. Službou
sociálně terapeutické 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.
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Financování: Dotace MPSV na poskytování sociálních služeb, sponzoři, dárci
Místa realizace služby:
Bystřany, Úpořiny 5
vedoucí: Mgr. Eva Podlucká
Maximální okamžitá kapacita: 7 osob (k 31. 12. 2013 využilo službu 8 uživatelů)
Teplice, Rovná 277
vedoucí: Petra Týrová
Maximální okamžitá kapacita: 7 osob (k 31. 12. 2013 využilo službu 8 uživatelů)
Krupka K. Čapka 271
vedoucí: Petra Kalašová
Maximální okamžitá kapacita: 7 osob (k 31. 12. 2013 využilo službu 6 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. 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.
Financování: Dotace MPSV na poskytování sociálních služeb, sponzoři, dárci
Místa realizace služby:
Bystřany, Úpořiny 5
vedoucí: Hana Zárubová, DiS.
(k 31. 12. 2013 využilo službu 10 uživatelů)
Teplice, Novoveská 1538
vedoucí: Jana Jakubíková Horová, DiS.
(k 31. 12. 2013 využilo službu 20 uživatelů)
Krupka K. Čapka 271
vedoucí: Bc. Eliška Vanická
(k 31. 12. 2013 využilo službu 21 uživatelů)
Teplice, Rovná 277
vedoucí: Mgr. Veronika Šorfová
Maximální okamžitá kapacita: 1 uživatel
(k 31. 12. 2013 využilo službu 8 uživatelů)
Teplice Stará Duchcovská 453
vedoucí: Bc. Kateřina Jelínková
(k 31. 12. 2013 využilo službu 16 uživatelů)
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Odlehčovací služba
Jedná se o službu, která znamená odlehčení, odpočinek pro rodiny nebo blízké osoby dětí a
dospělých 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: Dotace MPSV na poskytování sociálních služeb, platby uživatelů za poskytnuté služby,
sponzoři, dárci

(k 31. 12. 2013 využilo službu 8 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 obřanským sdružením
Pohoda Teplice.
Financování: sponzoři, dárci, nadace a platby dopravovaných
vedoucí: Mgr. Karel Klášterka
kapacita: 80 osob (plně využito)

Léčebná rehabilitace
Rehabilitační pracovník (fyzioterapeut) na základě doporučení odborného lékaře provádí 1x týdně
léčebnou rehabilitaci přímo na středisku, kde je uživatel zařazen.
Financování: platby zdravotních pojišťoven, sponzoři a dárci
vedoucí: Eva Turišinová
kapacita: 60 osob

Hippoterapie
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: sponzoři a dárci, město Krupka
Místa realizace:
statek Úpořiny
Jezdecký klub Krupka
V roce 2013 využilo hippoterapii 33 uživatelů jednotlivých služeb a žáků škol Arkadie.

Spolupráce s veřejností
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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.
Kdy

Kde

Co

4.1.

Plavecký bazén Krupka

Zahájení plaveckého výcviku žáků speciální školy a klientů
stacionáře Arkadie

6.-11.1.

Horní Malá Úpa Krkonoše

Zimní olympiáda Českého hnutí speciálních olympiád

25.1.-7.2.

Jižní Korea

Světové zimní hry Speciální olympiády

29.1.

Středisko Helena

Závěrečná porada nad výsledky projektu „Přenos výukových
manuálů“

10.- 15.2.

Nové Město v Krušných horách

Lyžařský výcvik – nominace na speciální zimní olympiádu
2014

14.2.

Purkyňova 10 (na Valech)

Zápis do 1.ročníku speciální školy Arkadie

16.2.

Divadlo Teplice

Ples Arkadie

4.3.- 8.3.

Rekreační chata TJ NOLA

Sportovně rekreační pobyt

14.3.
18.3.22.3.

Muzeum města Duchcova

Vernisáž výstavy „Jaro v Arkadii“ výstava potrvá do 26.dubna

Rekreační chata TJ NOLA

Sportovně rekreační pobyt

23.-24.3.

Infocentrum kláštera v Oseku

Prodej výrobků chráněných dílen v rámci akce „Velikonoční
tradice 2013“

25.3.

Výstaviště Praha - Holešovice

Autobusový zájezd na Matějskou pouť – Den pro zdravotně
postižené.

26.3.

ZŠP Duchcov

Soutěž „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“

28.3.

Chráněné dílny Arkadie Krupka
K.Čapka 271

Znovuotevření chráněné dílny v rámci projektu, na kterém
Arkadie spolupracuje, kromě jiných, s Nadací OKD,

30.-31..3.

Infocentrum kláštera v Oseku

Prodej výrobků chráněných dílen v rámci akce „Velikonoční
tradice 2013“

4.4.

Středisko Arkadie Krupka

Studijní návštěva pracovníků sociálních služeb Litvínov

4.-6.4.

Střediska Arkadie

Studijní návštěva v rámci vzdělávání pracovníků partnerské
organizace Lebenshilfe „Altmark – West“ Gardelegen (SRN)

11.4.

Jazz Club Regionální muzeum Teplice

Předání Ceny Arkadie za rok 2012

15.4.19.4.
17.4.

Rekreační chata TJ NOLA Petrovice

Sportovně rekreační pobyt

Základní škola praktická Bílina

9. abilympiáda pro žáky speciálních škol

18.4.

Středisko Helena – Stará Duchcovská

19.4.

Středisko Helena – Stará Duchcovská

19.4.

Kuželna Letná

Turnaj v kuželkách ve spolupráci s Knauf Insulation

22.-26.4.

Rekreační chata TJ NOLA Petrovice

Sportovně rekreační pobyt

24.4.

Spec.ZŠ a MŠ u Červ.kostela Teplice

Hudební vystoupení dětí

26.4.

Kuželna Duchcov

Třídní turnaj 9.ročníku speciální školy Arkadie

27.4.

Osek

Prodejní akce k výročí města Oseka – prodej výrobků
chráněných dílen

5.-12.5.

Hnačov (Šumava)

Sportovně rekreační pobyt

6.-10.5.

Rekreační chata TJ NOLA Petrovice

Sportovně rekreační pobyt

Demence u lidí s mentálním postižením – kurz pro pracovníky
v sociálních službách Arkadie
Vytváření snadno srozumitelných textů pro lidi s obtížemi
s porozuměním– kurz pro pracovníky v sociálních službách
Arkadie
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Kurz bazální stimulace

14.-15.5.

Valná hromada občanského sdružení Arkadie – změna právní
formy vyvolaná změněnou legislativou

18.5.

Středisko Arkadie Stará Duchcovská
„Helena“
Speciální škola Arkadie, U Nových lázní
9
Dubický kostelík České středohoří

18.5.

Jedličkův ústav Praha - Vyšehrad

Abilympiáda dětí a mládeže

18.5.

Jedličkův ústav Praha - Vyšehrad

Den chráněných dílen – Prodej výrobků chráněných dílen
Arkadie

20.-24.5.

Horní Vysoké u Úštěku

Týdenní pobyt s environmentální (ekologickou) výchovou

22.-24.5.

Zlotoryje Polsko

Grilovací olympiáda – grilování, zdobení stolu

23.5.

Palác Akropolis Praha

Festival integrace Slunce Divadelní vystoupení dětí ze
„školičky“ Arkadie

24.5.

Výstaviště Praha Holešovice

Návštěva 3.ročníku výstavy Hobby kreativ

25.5.

Sídlo DPD, Praha-Modletice

Den dětí DPD, aktivní účast středisek Arkadie

25.-26.5.

Zámecké náměstí Řemeslný trh

Prodej výrobků chráněných dílen v rámci zahájení lázeňské
sezóny

28.5.

Zoopark Chomutov

Výlet „školičky“ na Valech za zvířaty

28.-29.5.

Středisko Arkadie Helena

Sexualita lidí s mentálním postižením – nástavbový kurz

31.5.

Rybník Mstišov

1.6.

Altenberg SRN

2.6.

Svinčice - Lužice

7.- 9.6.

Dřevěnice (Podkrkonoší)

7.- 9.6.

Teplice a okolí

11.6.

Šanovská mušle

16.5.
17.5.

10.00

Přednáška psychologa PhDr. Richarda Brauna Ph.D.
Setkání rodin k Mezinárodnímu dni rodin

Rybářský den dětí – dar Knauf Insulation žákům speciální
školy Arkadie
Prodej výrobků chráněných dílen na Mistrovství Německa
v orientačním běhu
Prodej výrobků chráněných dílen na Dni dětí pořádaném KÚ
Ústeckého kraje pod záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka
Turnaj v přehazované
Návštěva klientů chráněného bydlení Lebenshilfe (Gardelegen
SRN) a jejich asistentů. Součástí společný výlet na
Děč.Sněžník. Z návštěvy bude natáčet reportáž štáb pořadu
Klíč ČT
Divadelní vystoupení dětí „školičky“ Arkadie
Cirkus BACHA!

11.-14.6.

Rekreační chata TJ NOLA Petrovice

Sportovně rekreační pobyt

13.6.

Národní divadlo Praha

Opera pro děti Čarokraj

14.6.

Liberec

Školní výlet

17.6.

Letiště Václava Havla Praha

Exkurze na letišti

17.6.

Marienberg SRN

Návštěva akvacentra

18.6.
21.6.30.6.

Stacionář Teplice

Grilování a předání hodnocení klientům

Harkány (Jižní Maďarsko)

Léčebně rekreační pobyt

29.7.-9.8.

Horní Vysoké u Úštěku

Integrovaný letní tábor

11.-16.8.

Soseň (Plzeňsko)

Prázdninový sportovně rekreační pobyt

16.-23.8.

Wildpark Geising

Bez hranic spolu - Spojujeme rozdílné světy (Kinder- und
Jugendklub "B-Plan" Chemnitz - Základní škola a praktická
škola Arkadie, o.p.s.)- setkání dětí bez postižení i s postižením
z obou sousedních států

5.9.

Kuželna TJ Lokomotiva Ústí n.L.

Turnaj v kuželkách s podporou Knauf Insulation

7.-14.9.

Německé pobřeží Baltského moře

Společná dovolená zaměstnanců chráněných dílen
Lebenshilfe „Altmark West“ a Arkadie

9.-13.9.

Rekreační chata TJ NOLA Petrovice

Sportovně rekreační pobyt
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13.9.

ZOO Děčín

Noc snů

14.9.

IDEAL STANDARD

Prodej výrobků chráněné dílny - Svíčkárna

16.-20.9.

Rekreační chata TJ NOLA Petrovice

Sportovně rekreační pobyt

17.9.

Štola Starý Martin, Krupka

Výlet s exkurzí do štoly Starý Martin

18.-20.9.

Střediska Arkadie, Teplice a okolí dle
programu

Úvodní setkání v rámci navazujícího projektu LEONARDO

20.-29.9.

Makarská riviéra Chorvatsko

Společný pobyt žáků školy a klientů sociálních služeb Arkadie
se studenty Gymnázia J.A.Komenského v Dubí

23.-27.9.

Rekreační chata TJ NOLA Petrovice

Sportovně rekreační pobyt

28.9.5.10.

Janské Lázně

Sportovně relaxační pobyt

2.10.

Severočeské divadlo opery a baletu v
Ústí n.L.

Exkurze spojená s veřejnou generálkou baletu Otmara Máchy
Broučci – v rámci projektu Divadlo do škol

9.10.

Středisko Úpořiny

Tradiční Drakiáda s Knaufem Insulation

9.10.

IQ park Liberec

Společný výlet se studenty Gymnázia JAK v Dubí

13.10.

Wildpark Geising

Prodej výrobků chráněných dílen na akci o.s. Krušnohorští
sousedé

16.10.

Dům zahraničních služeb Praha

Prezentace výrobků chráněných dílen spojená s jejich
prodejem

16.10.

Dům zahraničních služeb Praha

Prezentace výrobků chráněných dílen spojená s jejich
prodejem
Sexuální výchova- přednáška MUDr. Kováře

22.10.
13.11.

Objekty školy Arkadie

Celostátní Den otevřených dveří soukromých škol (SSŠČMS)

13.11.

Zimní stadion HC Verva Litvínov

utkání hokejové extraligy:Litvínov X Hradec Králové

14.11.

Hala BK Děčín

Soutěž družstev v poskytování první pomoci (pořádá o.s.
Slunečnice)

15.11.

Středisko Arkadie Stará Duchcovská
(hotel Helena)

Pracovní konference k ročnímu trvání projektu „Příprava na
práci“

15.11.

Restaurace Vysoký Dům Dubí - Horská
Bystřice

Výroční setkání zaměstnanců Arkadie k tanci zahraje
Windiband

18.-23.11. Rekreační chata TJ NOLA Petrovice

Sportovně rekreační pobyt

28.11.

Plavecká hala v Lounech

Plavecké závody INTEGRACE IX (OO SPMP Louny a
plavecká škola Prosen Louny v rámci Českého hnutí
speciálních olympiád)

28.11.

Hotelová škola Teplice

Prodejní účast chráněných dílen a školy na Gastrodni

29.11.

Gardelegen SRN

Adventní trh Lebenshilfe „Altmark West“ – prodej výrobků
chráněných dílen

29.11.

Termální lázně v Altenbergu SRN

Zájezd do termálních lázní

1.12.

Zámecké náměstí

Vystoupení hud. kroužku REVIVAL (škola Valy) v rámci akce
TEPLICKÁ VÁNOČKA

9.12.

Botanická zahrada

Účast hudebního souboru na vernisáži vánoční výstavy

10.12.

Dům pokojného stáří SVATÉ LUDMILY
Chabařovice

Předvánoční vystoupení hud. Kroužku REVIVAL

12.12.

Šanovská Mušle

Vánoce s Arkadií

15.12.

Chrám Sv.Mikuláše Praha, Malá Strana

3. Adventní koncert České televize ve prospěch Arkadie
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19.12.

Marienberg SRN

Návštěva akvacentra

19.12.

Fara Církve československé husitské

Adventní koncert hudebního souboru Arkadie

19.12.

Sídlo IBM Praha

Prodej dárkových výrobků chráněných dílen
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Hospodaření za rok 2013
NÁKLADY (v tisících Kč )
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

17 566
2 642
1 036
13 888
3 709
430
52
3 186
41
19 946
15 063
4 684
199
7

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

41
393
143
41 805
VÝNOSY (v tisících Kč)

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
- tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky celkem
-přijaté příspěvky (dary)
-přijaté členské příspěvky
Provozní dotace celkem
VÝNOSY CELKEM
Hospodářský výsledek

-

20 814
2 629
3 815
14 370
-48
2 111
4
52
2 055
60
971
970
1
18 220
42 128
323

Při přímé transformaci občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost k 1.10.2013 byl
převeden majetek na obecně prospěšnou společnost ve výši 1 614 000,- Kč - jedná se o
dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný majetek byl již plně odepsán.

Arkadie, o.p.s.
společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené
Teplice
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Provozní dotace v roce 2013:
DZS NAEP Leonardo da
Vinci

93 433

ESF OPLZZ a státní rozpočet
ČR
Město Bílina
Město Dubí
Město Krupka
Město Osek
Město Teplice
MPSV ČR

49 590
75 000
5 000
20 000
5 000
147 526
6 677 000

Ústecký kraj

40 000

Ústecký kraj

30 000

Ústecký kraj z ESF OPLZZ a
státní rozpočet ČR

Nadace:
Fond budoucnosti
OKD

2 797 667

Projekt partnerství č. CZ/10/LLPLdV/PS/P/134046
Projekt č.
CZ.1.04/5.1.01/51.00109 „Přenos
výukových metod a manuálů pro pracovní
trénink osob s mentálním postižením“
Pravidelná doprava, volnočasové aktivity
Volnočasové aktivity
Hippoterapie, Snoezelen DS Krupka
Volnočasové aktivity
Sportovní a kulturní potřeby, Betlém
Provoz sociálních služeb
Denní stacionáře Arkadie
Sportovně-rekreační pobyty pro děti a
mládež (Soseň)
Individuální projekt Ústeckého kraje č.
CZ.1.04/3.1.00/05.00069 "Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji
v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince
2014 - Sociálně terapeutické dílny"

70 000 společná dovolená
100 000 rekonstrukce chráněná dílna Krupka

Dary fyzických osob
Appl Ladislav,
MUDr.
Applovi, manželé
Augustová Judita
Drahozal Jiří
Eisner Dan
Gloser Miloslav, Ing.
Hanák Jiří
Holubíková Věra

1 600
4 000
200
50 000
1 000
2 000
2 000
1 000

Hon Jan

1 000

Hykeš Tomáš, Ing.
Ivo Koukol, Ing.
Arch.
Krajník Ivo, Ing.
Krejčí Miroslav

2 000
10 000
36 000
600

Marečková Petra
neznámý dárce
Pelcová Václava
Peřina Jakub
Preclíková Júlia, MUDr.
Schlosser Pavel
Skořepa Rudolf
studenti z Německa
studenti Gymnázia v
Dubí
Veselý Luděk
Vlčková Jarmila
Celkem:

2 950
5 000
1 530
20 000
20 000
500
5 000
3 595,20
3 200
6 000
500
179 75,20
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Dary právnických osob
AGC Flat Glass a.s.
Agentura práce
Cargoplus s.r.o.
Československá obchodní banka, a. s.
Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.
Ideal Standard s.r.o.
KNAUF INSULATION, spol. s r. o. závod Krupka
Lebenhilfe "ALTMARK-WEST" gGmbH
Gardelegen
Medvídek Dáda o. p. s.
NIPE, s.r.o.
Severočeská vodárenská společnost, a. s.
URMET DOMUS s. r. o.
Zentiva Group, a.s.
Celkem:

100 000
10 000
4 000
30 000
65 305
8 000
55 000
159 830,40
15 000
10 000
150 000
11 500
1 200
619 835,40

Materiální pomoc:
DÁRCE
CeWe Color
viz extra tabulka –
dárci plesu

ČÁSTKA
9.993,57

Direkt Parcel
nevyčísleno
Distribution CZ s.r.o.

ČERPÁNÍ
VĚCNÝ DAR
1.12.2013 fotky celkem za 9993,57
vypracovala obch.ref. Pelikánová
2.13
Helena
1.12.2013 přepravní služby cca 300.000,-- Kč

Kolektiv
zaměstnanců DPD
CZ. s.r.o.

16.385,--

1.13 spacáky a karimatky

MÍNUS 20 s.r.o.

2.000,--

3.13

nevyčísleno

6.13 Šicí stroj Veritas

1.500,--

6.13 látky, knížky

nevyčísleno

7.13 dvě krabice odstřižků látek

15.405,--

9.13 minerální izolace do dílny v Rovné

10.000,--

9.13 sportovní oblečení

p.Rufertová – Ústí
n/L.
Dana Rubešová Dis.
AM STYLE LTD
s.r.o.Marie
Henrichová
KNAUF
INSULATION, spol.
s r. o.
ALPIN SPORT –
Zbyněk Zeithammer
GlaxoSmithKline,
s.r.o. Praha 4
K-Centrum Karlovy
Vary

14.126,-nevyčísleno

tiskárna HP color laserjet
CM1015MFP

9.10.2013 vakcíny Havrix 1440
10.13 200 kg vosku na výrobu svíček
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Český porcelán Dubí nevyčísleno
Ideal Standard
s.r.o.Teplice
AM STYLE LTD
s.r.o.Marie
Henrichová

11.13 60 hrnků a 30 hrnečků s podšálky
Erovit Urinal 2 ks, dělící příčka 1
ks

1.672,25

11.13

nevyčísleno

11.13 čtyři krabice odstřižků látek

ALPIN SPORT –
Zbyněk Zeithammer

nevyčísleno

11.13 lyžařské kalhoty a bundy

VAVEX 1990
s.r.o.Příbram I

nevyčísleno

11.13 16 rolí papírových tapet

Quatro D Čelákovice 2.891,90
BBC – ŠOUN s.r.o.

15.600,--

TechSoup ČR

10.722,-- $

zaměstnanci
nejmenované spol.

nevyčísleno

9.13 čistící hadry Pucwol
broušení betonové desky v CHD
Prosetice
software – licence od Microsoft dle
10.13
dohody
10.13

2013 skleník TNO

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

