VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2021

Arkadie, o.p.s.
Sídlo:
Purkyňova 2004/10, 415 01 Teplice
Doručovací adresa:
Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
Web:
www.arkadie.cz
E- mail:
info@arkadie.cz
IČ:
00556203
DIČ:
CZ00556203
Bankovní spojení:
FIO banka, číslo účtu 15900693/2010
Registrace:
Spisová značka O 477 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Poslání
Posláním Arkadie je pomáhat lidem se zdravotním postižením překonávat jejich znevýhodnění
a rozvíjet samostatnost v práci, rodině a ve společnosti.

Orgány společnosti
Orgány obecně prospěšné společnosti:
Zakladatelé: Ing. Brežná Jana, Mgr. Hon Josef
Správní rada: Ing. Brežná Jana – předsedkyně správní rady, Ing. Horová Miroslava, Kautská Ingrid,
Kufová Ladislava, MUDr. Mgr. Maršík Jaroslav, Mgr. Tonová Alena
Dozorčí rada: Červený Zdeněk, BBA-předseda dozorčí rady, Bc. Doležalová Martina, Bc.
Minaříková Michaela
Ředitel: Ing. Lenka Machaloušová, statutární zástupce
Arkadie je zakladatelem obecně prospěšné společnosti Základní škola a praktická škola Arkadie,
o. p. s. Škola má svojí právní subjektivitu, vlastní orgány, rozpočet, hospodaření a výroční zprávu.

Zaměstnanci
V Arkadii bylo k 31. 12. 2021 zaměstnáno 146 osob, z toho 90 osob se zdravotním postižením.

Objekty
Arkadie, o.p.s. provozovala v roce 2021 svou činnost v níže uvedených objektech. V přehledu jsou
zahrnuty i objekty, které využívá Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s. – viz *
ADRESA OBJEKTU
Teplice, Purkyňova 2004/10
Teplice, Rovná 277
Teplice, U Nových Lázní 1286/9
Teplice, Novoveská 1538
Krupka, K. Čapka 271
Teplice, Kollárova 1879/11
Bystřany, Úpořiny 5
Teplice, Rooseveltova 608/1
Teplice, Štúrova 601/37
Teplice, ul. Anglická a Bratislavská

VZTAH K OBJEKTU
vlastní objekt
pronájem od města Teplice
pronájem od města Teplice
pronájem od města Teplice
pronájem od města Krupka
pronájem
pronájem
pronájem
pronájem
pronájem 7 bytů od města Teplice

*
*

Přehled poskytovaných činností
Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním
V rukodělných a kompletačních dílnách Arkadie bylo k 31. 12. 2021 zaměstnáno 90 osob se
zdravotním postižením (dále jen OZP). Specifikem našich dílen je zaměstnávání převážně osob
s mentálním postižením. Hlavním cílem zaměstnávání OZP je umožnění smysluplné práce pro osoby
s hendikepem, podpora jejich samostatnosti a seberealizace při konkrétní pracovní činnosti.
Financování:
tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, Dotace ÚP ČR v Teplicích
Místa realizace:
Teplice, Rovná 277
vedoucí: Pavel Hronek
výrobní program: mechanické práce, různé kompletační práce, drobné truhlářské práce
Bystřany, Úpořiny 5
vedoucí: Michaela Seifrtová
výrobní program: keramická dílna, výroba dárkových předmětů, výzdoba reprezentativních prostor,
keramická výroba na zakázku
vedoucí Jana Štarková
výrobní program: výroba svíček, ruční papír, mýdla, šicí výroba, upcyklace džínoviny
Teplice, Štúrova 601/37
vedoucí Jiří Seifrt
výrobní program: lepení gumových těsnění pro automobilový průmysl
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 608/1
vedoucí: Dana Kittlová
Prodej výrobků rukodělných dílen.
E-shop Arkadie – https://eshop.arkadie.cz/
Zajišťuje Michaela Seifrtová
on-line prodej výrobků a nabídka služeb našich dílen

Sociální služby
Podpora samostatného bydlení
Služba je určena lidem se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným hendikepem od 18let.
Cílem služby je poskytnout podporu 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 v dojezdové vzdálenosti 20 km od Teplic. Uživatelé služby bydlí v samostatných bytech
v běžné zástavbě.
Financování: Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“, Dotace města Teplice
na podporu poskytovatelům sociálních služeb platby uživatelů za poskytnuté služby, sponzoři, dárci
Místo realizace služby:
Teplice, Bratislavská a Anglická ul.
vedoucí: Bc. Petra Hauptmanová
maximální okamžitá kapacita: 2 uživatelé
V průběhu roku byla služba poskytována 11 uživatelům
Služba je poskytována v 5 pronajatých bytech (společností Arkadie od města Teplice) nebo přímo
v bytech ve vlastnictví uživatelů.

Chráněné bydlení
Služba je určena lidem s mentálním a kombinovaným hendikepem od 18let. Cílem služby je
poskytnout podporu a pomoc osobám, které potřebují asistenci při různých činnostech spojených se
samostatným životem. 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“, Dotace města Teplice
na podporu poskytovatelům sociálních služeb, platby uživatelů za poskytnuté služby, nadace, fondy,
sponzoři, dárci
Místo realizace služby:
Teplice, Anglická 2091/5 – upravená skupinová domácnost 6+KK, prostory pronajaté od města
Teplice
vedoucí: Bc. Petra Hauptmanová
maximální okamžitá kapacita: 4 uživatelé
K 31.12.2021 využili službu 4 uživatelé

Odborné sociální poradenství
Služba je určena lidem se zdravotním hendikepem bez omezení věku. Cílem služby je, aby náš uživatel
byl po ukončení konzultace (konzultací) vybaven takovými znalostmi, či dovednostmi, popřípadě
obdržel takovou konkrétní pomoc, které mu pomohly vyřešit jeho nepříznivou sociální situaci, týkající
se jeho zdravotního postižení a oblastí ve kterých poskytujeme poradenství nebo mu jí umožňují řešit
následně. Služba je poskytována v poradně v Teplicích a také v Krupce a terénu v dojezdové
vzdálenosti maximálně 20 km od Teplic.
Financování: Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“, Dotace města Teplice
na podporu poskytovatelům sociálních služeb, sponzoři, dárci
Místo realizace služby:
Teplice, Kollárova 1879/11
Krupka, K. Čapka 271
vedoucí: Bc. Kateřina Jelínková
maximální okamžitá kapacita: 1 uživatel
K 31.12.2021 využilo službu 40 uživatelů

Denní stacionáře
Služba je určena lidem s těžším mentálním, tělesným a kombinovaným hendikepem od 16 do 64let.
Cílem služby denní stacionář je poskytnout podporu zaměřenou na individuální rozvoj a upevňování
schopností a dovedností potřebných pro co nejsamostatnější život každého uživatele.
Denní stacionář provozujeme na dvou místech – v Krupce a v Teplicích.
Financování: Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“, dotace Ústeckého
kraje v rámci dotačního programu „Malý dotační program“, Dotace města Teplice na podporu
poskytovatelům sociálních služeb, dotace ÚP ČR Teplice na podporu zaměstnávání, platby uživatelů
za poskytnuté služby, sponzoři, dárci, nadace, fondy
Místa realizace služby:
Teplice, Novoveská 1538
vedoucí: Mgr. Zuzana Nétková
maximální okamžitá kapacita: 25 uživatelů
K 31.12.2021 využilo službu 25 uživatelů
Krupka, K. Čapka 271
vedoucí: Mgr. Marek Petlan
maximální okamžitá kapacita: 21 uživatelů
K 31.12.2021 využilo službu 24 uživatelů

Sociálně terapeutické dílny
Služba je určena lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným hendikepem od 18 do 64 let. Cílem
služby je, aby si uživatel udržel a rozvinul své schopnosti a dovednosti v oblastech potřebných pro
pracovní uplatnění a v oblastech běžných pro každodenní život
Financování: Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“, Dotace města Teplice
na podporu poskytovatelům sociálních služeb, sponzoři, dárci, nadace, fondy
Vedoucí služby: Mgr. Alena Tonová
Místa realizace služby:
Bystřany, Úpořiny 5
asistent: Hana Zárubová, DiS.
Maximální okamžitá kapacita: 7 uživatelů
K 31.12.2021 využilo službu 9 uživatelů
Teplice, Rovná 277
asistent: Petra Týrová
Maximální okamžitá kapacita: 7 uživatelů
K 31.12.2021 využilo službu 7 uživatelů
Krupka K. Čapka 271
asistent: Mgr. Lucie Sokolová
Maximální okamžitá kapacita: 7 uživatelů
K 31.12.2021 využilo službu 8 uživatelů

Sociální rehabilitace
Služba je určena lidem se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným hendikepem od 16 do
64 let. Cílem služby je směřovat k podpoře samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, napomáhá
uživatelům v rozvoji jejich specifických schopností a dovedností s důrazem na sociální a
komunikační dovednosti potřebných pro co nejsamostatnější život ve společnosti.
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“, Dotace města Teplice
na podporu poskytovatelům sociálních služeb, sponzoři, dárci, nadace, fondy
Místa realizace služby:
Krupka K. Čapka 271 a v dojezdové vzdálenosti maximálně 20 km od Krupky
vedoucí: Mgr. Alena Tonová
Asistenti: Lenka Sondergaardová, Petra Kalašová, Petra Vitnerová, DiS.
Maximální okamžitá kapacita:1 uživatel
K 31.12.2021 využilo službu 27 uživatelů
Teplice Kollárova 1879/11
vedoucí: Kristýna Příbramská
Maximální okamžitá kapacita: 3 uživatelé na individuální schůzku/7 uživatelů ve skupinové aktivitě
K 31.12.2021 využilo službu 19 uživatelů
Odlehčovací služba
Služba je určena lidem mentálním, tělesným a kombinovaným hendikepem od 7 do 64 let.
Cílem služby je poskytnout rodině možnost na určitou dobu přerušit náročnou péči o svého člena
s hendikepem a zároveň zajistit péči odpovídající kvality spolehlivým poskytovatelem.
Odlehčovací služba je poskytována buď přímo v rodině uživatele, a to v dojezdové vzdálenosti 20 km
od města Teplice, ve stacionářích Arkadie v Teplicích a Krupce či v asistentském bytě sociální služby
Podpora samostatného bydlení v Teplicích.
Financování: Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“, Dotace města Teplice
na podporu poskytovatelům sociálních služeb, platby uživatelů za poskytnuté služby, sponzoři, dárci
vedoucí: Mgr. Marek Petlan
Maximální okamžitá kapacita: ambulantní forma 2 uživatelé /terénní forma 1 uživatel
K 31.12.2021 využil službu 1 uživatel

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 se z. s. Pohoda Teplice.
Financování: sponzoři, dárci, nadace, fondy a platby dopravovaných
vedoucí: Mgr. Karel Klášterka
kapacita: 80 osob (K 31.12.2021 využilo 76 osob)

Spolupráce s veřejností
Arkadie je již tradičním organizátorem či spolupořadatelem kulturních
a společenských akcí, při kterých spolupracuje s nejrůznějšími organizacemi, veřejností
a dobrovolníky. Uživatelé služeb, zaměstnanci, žáci školy se zároveň účastní řady sportovních a
kulturních akcí.
Pořádání nejen našich akcí bylo i v roce 2021 bohužel ovlivněno krizovou situací, konkrétně
vládními usneseními v boji proti šíření onemocnění COVID19.
Kdy

Kde

Co

Komu určeno

7.5.13.6.
12.6.21.6.

Dubický kostelík Dubice
Harkány, Jižní
Maďarsko,

Setkání rodin 2021

25.6.

Proboštovský rybník

Den dětí s udicí a
podběrákem

Přátelům Arkadie, široké
veřejnosti
Uživatelům sociálních služeb,
žákům školy, zaměstnancům
Arkadie a jejich rodinným
příslušníkům
Uživatelům sociálních služeb,
žákům školy.

26.7.6.8.

Horní Vysoké u Levína
v Českém středohoří

Prázdninový
integrovaný tábor

Uživatelům sociálních služeb,
žákům školy, jejich
sourozencům a kamarádům

28.8.4.9.

Lázně Libverda

rekreačně relaxační
pobyt

28.8.3.9.

Holany - Českolipsko

Prázdninový pobyt pro
uživatele s těžším
postižením

Uživatelům sociálních služeb
Arkadie, zaměstnancům a
rodinným příslušníkům
Uživatelům sociálních služeb,
žákům školy.

17.9.

Údolí Labe mezi Ústím
a Píšťany

Rekreačně relaxační
pobyt

Výlet s Knaufem lodí a
na kolech

18.9.24.9.

Mariánská v Krušných
horách

Společná dovolená
Arkadie a Lebenshilfe
Gardelegen

21.9.23.9.
7.10.

Roudnice nad Labem

Cyklistický pobyt

Středisko Arkadie
Krupka
Středisko Arkadie
Krupka

Předání Ceny Arkadie
2020
Předávání nového vozu
v rámci projektu
Sociální automobil
Tradiční burza
dětského sportovního
oblečení a vybavení
Tradiční výstava
Arkadie na téma 30 let
Arkadie

11.11.
13.1114.11.

Stacionář Arkadie,
Novoveská 1538

25.11.31.12.

Poppelova výstavní síň,
Muzeum města
Duchcova

Uživatelům sociálních služeb
Arkadie, žákům školy Arkadie,
zaměstnancům Knauf
Insulation a Arkadie
Zaměstnancům a uživatelům
Arkadie a Lebenshilfe
„Altmark-West“ Gardelegen
Žákům školy Arkadie a
pedagogickému doprovodu
Oceněným, přátelům Arkadie
Zástupcům sponzorských
organizací, plátců reklamy na
voze, zaměstnancům Arkadie
Široké veřejnosti
Široké veřejnosti

Přehled finančních zdrojů
Povinně zveřejňované informace o hospodaření společnosti obsahuje přiložená účetní závěrka za rok
2021 a její přílohy schválené auditorem. Kompletní seznam dárců fyzických či právnických osob,
včetně rozdělení na věcné, finanční dary, příspěvky nadací, fondů a provozních dotací je uveden na
našich webových stránkách.

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

