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

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, 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 31.12.2015 zaměstnáno 153 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 (hotel Helena, Stará Duchcovská 453 v Teplicích, 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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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

Výroční zpráva za rok 2015
strana: 4 /17

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

Přehled poskytovaných služeb
Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním
V chráněných dílnách Arkadie bylo k 31. 12. 2015 zaměstnáno 95 osob se zdravotním postižením (dále
jen OZP). V roce 2015 jsme v našich chráněných dílnách, částečně za podpory Úřadu práce (ÚP)
v Teplicích, vytvořili 1 nové pracovní místo. 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
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vedoucí: Mgr. Hedvika Suchá
Maximální okamžitá kapacita: 3 uživatelé
Služba je poskytována v 5 pronajatých bytech nebo přímo v bytě ve vlastnictví uživatele.
(za rok 2015 byla služba poskytnuta 7 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
Maximální okamžitá kapacita: 4 uživatelé
(za rok 2015 byla služba poskytnuta 2 uživatelům)

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: Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“, sponzoři, dárci
Místo realizace služby:
Teplice, Stará Duchcovská 453
vedoucí: Mgr. Alena Tonová
Maximální okamžitá kapacita: 1 uživatel
(za rok 2015 byla služba celkem poskytnuta 45 uživatelům)

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.

Výroční zpráva za rok 2015
strana: 6 /17

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

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:
Teplice, Novoveská 1538
vedoucí: Mgr. Zuzana Nétková
Celková kapacita:18 osob (za rok 2015 byla služba poskytnuta 20
uživatelům)
Krupka, K. Čapka 271
vedoucí: Mgr. Marek Petlan
Celková kapacita:15 osob (za rok 2015 byla služba poskytnuta 13
uživatelům)

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: 7 osob (za rok 2015 byla služba
poskytnuta 7 uživatelům)
Teplice, Rovná 277
vedoucí: Petra Týrová
Maximální okamžitá kapacita: 7 osob (za rok 2015 byla služba
poskytnuta10 uživatelům)
Krupka K. Čapka 271
vedoucí: Petra Kalašová
Maximální okamžitá kapacita: 7 osob (za rok 2015 byla služba poskytnuta8 uživatelům)

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
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profesní odbornosti, flexibility a motivace zaměstnanců chráněných dílen pro zapojení do vyšší formy
pracovního uplatnění.
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
Maximální okamžitá kapacita: 1 uživatel
(za rok 2015 byla služba poskytnuta 9 uživatelům)
Teplice, Novoveská 1538
vedoucí: Jana Jakubíková Horová, DiS.
Maximální okamžitá kapacita: 1 uživatel
(za rok 2015 byla služba poskytnuta 20 uživatelům)
Krupka K. Čapka 271
vedoucí: Věra Zychová
Maximální okamžitá kapacita: 1 uživatel
(za rok 2015 byla služba poskytnuta 19 uživatelům)
Teplice Stará Duchcovská 453
vedoucí: Bc. Kateřina Jelínková
Maximální okamžitá kapacita: 3 uživatelé, 7 uživatelů ve skupinové formě služby
(za rok 2015 byla služba poskytnuta 31 uživatelům)
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
Maximální okamžitá kapacita: 3 osoby

(za rok 2015 byla služba poskytnuta 13 uživatelům)
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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Léčebná rehabilitace
Rehabilitační pracovník (fyzioterapeut) na základě doporučení lékaře provádí 1x týdně léčebnou
rehabilitaci přímo na středisku, kde je uživatel zařazen. Poskytování služby bylo k 31. 12. 2015 ukončeno.
Financování: platby zdravotních pojišťoven, sponzoři a dárci
vedoucí: Eva Turišinová
kapacita: 60 osob

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

Výroční zpráva za rok 2015
strana: 9 /17

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.
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11. leden - 16. leden

Horní Malá Úpa - Krkonoše

Zimní hry Hnutí speciálních olympiád

12. únor

Odloučené pracoviště ZŠ a PrŠ Arkadie o.p.s.,
Purkyňova 10, Teplice

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

15. únor - 20. únor

Osecká chata, Nové město v Krušných horách

Výcvik běžeckého lyžování

27. únor

Vysoký Dům, Dubí, Horská Bystřice

Tradiční ples Arkadie

23. březen - 12. duben

Obchodní centrum Galerie

Prodej výrobků chráněných dílen

23. březen

Výstaviště Praha - Holešovice

Den pro hendikepované na Matějské pouti

30. březen

DD,ZŠ a SŠ Duchcov

O nejkrásnější kraslici

13. duben - 17. duben

Rekreační chata NOLA, Petrovice

Expedice "Ecivortep 2015"

22. duben

ZŠ praktická Bílina

Dětská abilympiáda

23. duben

Klub Diplomat Konzervatoře Teplice

Předání Ceny Arkadie 2014

07. květen

Odloučené pracoviště speciální školy Arkadie
na Valech

Předání daru ledvických dětí

9. květen - 16. květen

Hotel Petr Bezruč Malenovice - Beskydy

Sportovně rehabilitační pobyt

16. květen

Jedličkův ústav a školy

Abilympiáda dětí a mládeže

17. květen

Dubický kostelík v Českém středohoří

Setkání rodin

19. květen

Praha - Žižkov, Palác Akropolis

Festival integrace SLUNCE

22. květen

Cesta za pokladem

23. květen

Praha, Národní divadlo

Kouzelný cirkus

24. květen - 29. květen

Soseň - Plzeňsko

Sportovně rekreační pobyt

26. květen

Objekt chráněného bydlení Arkadie v Anglické
Prohlídka chráněného bydlení s německými přáteli
ulici

27. květen

Hasičská záchranná stanice v Teplicích

Exkurze k hasičům

27. květen - 29. květen

Zlotoryje - Polsko

Grilovací olympiáda

29. květen

Technické chráněné dílny Arkadie - Prosetice
Prostor za Zahradním domem - Zámecká
zahrada
Horní Vysoké u Úštěku - chatová osada
Zdravotník

Třetí dobrovolnický den Sanofi

05. červen

ZOO v Děčíně

Noc snů

10. červen

Speciální škola Arkadie - středisko Archa

Kuba - příběh života

12. červen - 21. červen

Harkány, Maďarsko

Ozdravný pobyt v termálních lázních

13. červen

Areál DPD Modletice u Prahy

Den D v DPD

16. červen

Labské údolí mezi Děčínem a Bad Schandau

17. červen - 19. červen

Teplicko, střediska Arkadie

29. červen

Marienberg SRN

Lodí a na kole s Knaufem Insulation
Závěrečné setkání projektu LEONARDO DA VINCI
– PARTNERSTVÍ
Návštěva aquacentra

3. srpen - 14. srpen

Horní Vysoké u Úštěka v Českém středohoří

Letní integrovaný tábor

16. srpen - 21. srpen

Soseň - Plzeňsko

Prázdninový sportovně rekreační pobyt

31. květen
01. červen - 05. červen

01. září

Kroužek REVIVAL na Malé Paříži
Výjezd v rámci projektu Společně k bezpečí

Prvňáčci poprvé ve škole

04. září

Vnitřní nádvoří teplického zámku

Divadlo na zámku

04. září - 11. září

Pobřeží Baltského moře

Společná dovolená zaměstnanců chráněných dílen
Arkadie a Lebenshilfe
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06. září

Zámecká zahrada - Teplice, Městské sady Ústí nad Labem

Malá Paříž, Malý Hamburk

07. září - 11. září

Rekreační chata TJ NOLA - Petrovice

Sportovně rekreační pobyt

13. září - 20. září

Janské Lázně - penzion Sola Fide

Sportovně relaxační pobyt

14. září

ZOO a Dinopark v Plzni

Výprava za poznáním

15. září - 25. září

Lipno n.Vltavou - chata

Sportovní soustředění

16. září

Kuželna TJ Lokomotiva Ústí nad Labem

Kuželkářský přebor

17. září

Středisko Arkadie Úpořiny

Předání Sociálního automobilu

18. září - 27. září

Makarská riviéra

Integrovaný pobyt u moře

24. září

Komunitní domácnost chráněného bydlení

Den otevřených dveří v chráněném bydlení

03. listopad

Hokejový stadion Litvínov

Návštěva hokejového utkání

10. listopad
11. listopad 30. prosinec
11. listopad

Palác Akropolis, Praha - Žižkov
Poppelova výstavní síň Muzea města
Duchcova
Poppelova síň Muzea města Duchcova
Restaurace Vysoký dům - Dubí-Horská
Bystřice

Festival integrace

13. listopad

18. listopad Supermarket Billa Teplice, Alejní ul.
31. prosinec
1. listopad - 20. prosinec Obchodní centrum Galerie, Náměstí Svobody

Vernisáž výstavy
Setkání zaměstnanců Arkadie
Sbírková akce Billa
Adventní obchůdek Arkadie v Galerii

29. listopad

Náměstí Svobody

2.ročník turnaje v Bumbác ballu
Adventsbasar - akce spřátelené organizace
Lebenshilfe "Altmark West"
Teplická vánočka

10. prosinec

Šanovská Mušle

Vánoce s Arkadií

11. prosinec

Areál Pierburg s.r.o.- Trmice

Vánoční charitativní jarmark pro Arkadii

22. prosinec

Fara Církve československé husitské,
Českobratrská ul. Teplice

Adventní koncert hudebního souboru Arkadie

27. listopad
27. listopad - 29. listopad

ZŠ praktická v Litoměřicích

Výstava

Gardelegen - SRN

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

23 470
2103
897
20 470
3 643
397
65
3 149
32
21 721
16 530
4 995
196
18

Kurzové ztráty
Odpisy
Odpis nedobytné pohledávky
Ostatní náklady (poplatky banky, přeúčtování manka)
NÁKLADY CELKEM

52
349
22
138
49 413
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

28 107
2 504
4 364
21 239
-29

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

1 837

1637
200
895
895
19 137
49 947
Hospodářský výsledek
534
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Dary - fyzické osoby
Altery Radka
Applová Jitka
Bouberková Iveta Ing.
Děkanová Marcela
Drahovzal Jiří
Geussová Milena Mgr.
Hofstat Gregor
Horová Miroslava Ing.
Hronek Pavel
Hykeš Tomáš Ing.
Kalabizová Danuše Ing.
Kolektiv zaměstnanců DPD
CZ s.r.o.
Koukol Ivo Ing. Arch.
Krajník Ivo Ing.
Krása David
Lichtensteinová Sonja
Mach Petr
Machaloušová Lenka Ing.
Matoušek David
Medek Jiří Ing.
Neubergová Dana
Oros Ladislav

částka

účel
300,00 Kč
587,00 Kč
400,00 Kč
200,00 Kč

doprava
hry pro stacionář Teplice
doprava

provoz Arkadie
5 000,00 Kč provoz Arkadie
1 000,00 Kč provoz Arkadie
4 000,00 Kč doprava
30 000,00 Kč provoz Arkadie
9 000,00 Kč provoz Arkadie
3 000,00 Kč provoz Arkadie
300,00 Kč doprava
na poskytované služby
3 165,00 Kč
25 000,00 Kč Chorvatsko
36 000,00 Kč dofinancování sociálních služeb
500,00 Kč doprava
30 000,00 Kč sleva na nájemném r. 2015
500,00 Kč doprava
600,00 Kč vybavení chráněného bydlení
3 000,00 Kč doprava
1 000,00 Kč provoz Arkadie
1 000,00 Kč doprava
200,00 Kč doprava

Panýrková Ivana
Papoušková Hana Ing.
Peřina Jakub
Preclíková Julia MUDr.
Rozkoš Marek
Ryzák Václav
Řeřichová Petra Anna
Řeřichová Veronika Ing.
Schloserová Jana Ing.
Šilhavá Marie
Tomášková Lucie
Troller Josef Ing.
Urban Jiří
Vavřín Miroslav Judr.
Vojtíšková Jitka
zaměstnanci Billa Teplice
zaměstnanci Pierburg
Celkem:

200,00 Kč doprava
300,00 Kč doprava
15 000,00 Kč volnočasové aktivity
20 000,00 Kč dofinancování služeb a aktivit
500,00 Kč
5 000,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
1 000,00 Kč
500,00 Kč

doprava
provoz stacionář Krupka
doprava
doprava
provoz Arkadie
doprava
bez účelu
provoz Arkadie
doprava
doprava
provoz Arkadie

500,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
200,00 Kč
7 500,00 Kč
4 000,00 Kč provoz Arkadie
3 881,09 Kč dofinancování služeb a aktivit
214 733,09 Kč bez nefinančních darů
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Věcné a nefinanční dary
AGC processing Teplice

částka

účel
1 916,64 Kč zrcadla-vybavení chráněné dílny

10 000,00 Kč oblečení

Alpin Sport Teplice

1 500,00 Kč ústřižky látek

AM Style
BBC-Šoun s.r.o.

15 500,00 Kč vyklízení bytů Bratislavská 2091
1 000,00 Kč polštáře - dar ples

Boneka s.r.o.

1 500,00 Kč
6 000,00 Kč
10 000,00 Kč
2 000,00 Kč

C\B Fashion
Cejnar Miroslav Ing.
CeWe Color, a. s.
Český porcelán a. s. Dubí

ústřižky látek
volnočasové aktivity
fotoslužby
bílé nádobí - chráněné bydlení

Český porcelán a. s. Dubí

2 000,00 Kč hrníčky

Horčičková Jitka, Dubský perník

1 000,00 Kč hrnečky- dar ples

Kalášek Miroslav
Klášterka Karel

4 000,00 Kč dar-hrnečky ples
1 000,00 Kč vybavení KRU

KERA v.o.s.

1 375,00 Kč baterie Mistral
12 483,49 Kč dar ples

Reduccia s.r.o.
Vaněk František

3 048,00 Kč termovárnice
Celkem:

Dary - právnické osoby
BZ cranes s.r.o.
Coblová Milena- NO příl.k podání ruky
DPD CZ s.r.o.

74 323,13 Kč
částka

Havi s.r.o.
Ideal Standard s. r. o.
Lázně Teplice v Čechách a.s.
Lebenshilfe „ALTMARK-WEST“ gGmbH
Gardelegen
NIPE s.r.o.
Pierburg s.r.o.
SANOFI-AVENTIS s.r.o.
TRIO Havel s.r.o.
převod z Fondu r.2014
Celkem:

účel
5 000,00 Kč doprava a vstupy Janské lázně
4 000,00 Kč provoz stacionáře
4 194,00 Kč na poskytované služby

20 000,00 Kč
8 000,00 Kč
10 000,00 Kč
34 220,58 Kč
10 000,00 Kč
10 260,00 Kč
20 000,00 Kč
5 000,00 Kč
321 654,22 Kč

služby a aktivity
dofinancování provozu svíčkárna
komplexní péče
společná dovolená Německo
služby a aktivity
služby a aktivity
rekonstrukce soc.prostor Rovná
služby a aktivity

452 328,80 Kč
částka

účel
3 000,00 Kč na provoz Arkadie
35 000,00 Kč dovolená Německo

Nadace
Česká rada sociálních služeb
Česko-Německý Fond Budoucnosti
Nadace České spořitelny
Nadace České spořitelny výnosy příštích obd.
Nadace ČEZ - zaměstanecké granty
Nadační fond Veolia
Ústecká komunitní nadace
Celkem:

70 000,00 Kč
-15 361,00 Kč
30 000,00 Kč
25 000,00 Kč
4 000,00 Kč
151 639,00 Kč

vybavení skupinové domácnosti
převedeno do fondu pro 2016
pobyt Soseň léto
vybavení chráněného bydlení
vybavení chráněného bydlení
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Provozní dotace v roce 2015:
DZS NAEP Leonardo da Vinci

částka

účel
Projekt partnerství č. CZ/10/LLP387 499,00 Kč
LdV/PS/P/134046
Sportovní a kulturní potřeby, Vánoce s
180 143,00 Kč
Arkadií
90 000,00 Kč Pravidelná doprava, volnočasové aktivity
5 000,00 Kč Volnočasové aktivity

Magistrát Teplice
Město Bílina
Město Dubí
Město Duchcov

5 000,00 Kč Volnočasové aktivity
5 000,00 Kč Volnočasové aktivity

Město Osek
Úřad práce ČR pobočka Teplice

Provoz, mzdové náklady, vzdělávání,
zřízení místa, správní náklady
„Podpora sociálních služeb a aktivit
130 000,00 Kč
zaměřených na podporu rodiny 2015“
30 000,00 Kč Dotační program „Sport 2015“
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém
8 801 000,00 Kč
kraji“ 2015
Individuální projekt Ústeckého kraje č.
-15 704,00 Kč
CZ.1.04/3.1.00/05.00069 - vyrovnání
9 519 563,00 Kč

Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj z ESF OPLZZ a státní rozpočet ČR

Celkem: 19 137 501,00 Kč

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

