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Raná péče
Popis realizace služby
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (dále jen centrum
Arpida) je nestátní nezisková organizace zajišťující komplexní péči dětem, mládeži a mladým
dospělým osobám s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením v duchu uceleného
systému rehabilitace. Při své odborné činnosti účelně propojuje péči v oblasti sociální
(sociální služby), výchovně vzdělávací (školy a školská zařízení) a zdravotní (nestátní
zdravotnické zařízení).
Kromě služby rané péče poskytuje centrum Arpida ještě následující registrované sociální
služby: osobní asistence, denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením, denní
stacionář pro osoby s tělesným a hlubokým mentálním postižením, sociálně terapeutické
dílny, sociální rehabilitace a odlehčovací služby.
Poslání:
Posláním rané péče je poskytnutí včasné odborné pomoci dětem raného a předškolního věku
s tělesným a kombinovaným postižením nebo s ohroženým vývojem a jejich rodinám. Služba
je zaměřena na podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho individuální specifické potřeby,
svým působením zabraňuje prohlubování nepříznivé sociální situace a snaží se o
zlepšení kvality života dítěte a rodiny.
Cílová skupina:
 děti s tělesným nebo kombinovaným postižením a děti s ohroženým vývojem od
narození do 7 let věku a jejich rodiny, které žijí na území Jihočeského kraje.
Cíle rané péče:
 snížit negativní vliv postižení nebo ohrožení na rodinu dítěte a na jeho vývoj,
 zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy a
dosáhnout maximálního možného rozvoje schopností a dovedností dítěte,
 posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech,
 vytvořit pro dítě, rodinu i společnost optimální podmínky pro sociální integraci,
 nabídnout uživateli služby možnost zapojení do vzdělávacích, terapeutických a
aktivizačních činností centra Arpida, na vysoké odborné úrovni poskytnout uživatelům
intenzivní péči v duchu uceleného systému rehabilitace,
 zprostředkovat uživateli další potřebnou odbornou péči, poskytnout kontakty na
podpůrné organizace a odborníky,
 podporovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi uživateli a poskytovatelem služby,
 zajistit rovné příležitosti a podmínky pro osoby se zdravotním postižením.
Realizace služby dle zákona o sociálních službách:
V rámci rané péče zajišťuje centrum Arpida v souladu se zákonem o sociálních službách tyto
základní činnosti:
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výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Popis sociální služby:
Služba rané péče je založena na pravidelné podpoře rodiny a dítěte. Cílem rané péče je
zjišťování aktuální úrovně schopností a dovedností dítěte, analýza potřeb rodiny a
vypracování individuálního plánu s ohledem na schopnosti, přání a dlouhodobé cíle uživatelů
služby specifikované v „Individuálním plánu spolupráce“.
.
Nabídka činností rané péče:
 konzultační návštěvy v rodině dítěte, případně ambulantní konzultace v sídle rané
péče,
 zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovedností dítěte, zjišťování potřeb rodiny a
vypracování individuálního plánu rané péče,
 poradenství a metodické vedení k podpoře psychomotorického vývoje dítěte, praktické
rady pro práci a hru s dítětem,
 pomoc s efektivním využíváním vhodných metod pro komunikaci s dítětem,
 doporučení optimálních stimulačních programů a technik k dosažení maximálního
možného rozvoje schopností a dovedností dítěte,
 doporučení, výběr a zapůjčení vhodných didaktických, stimulačních, rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek, hraček i odborné literatury,
 zprostředkování pedagogicko-psychologického poradenství,
 pomoc při výběru a zařazení dítěte do vhodného předškolního či školního zařízení,
zprostředkování kontaktu na školské poradenské zařízení,
 zprostředkování další potřebné odborné péče, kontaktů na podpůrné organizace a
odborníky,
 sociálně právní poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů, podpora při jednání
s úřady, informační podpora v oblasti dávek,
 asistence při vyhledání a oslovení návazné sociální služby,
 podpora a pomoc při začleňování rodiny do běžného způsobu života, zprostředkování
kontaktů s dalšími rodiči,
 nabídka odborných přednášek, seminářů a kurzů.
Další dostupná navazující odborná péče a terapie v centru Arpida:
Na základě doporučení odborníka lze v centru Arpida v rámci péče v duchu uceleného
systému rehabilitace o děti od narození do 7 let věku využít ještě další odbornou péči a
terapie:
 Fyzioterapie - individuální léčebný tělocvik,Vojtova metoda reflexní lokomoce,
 NDT – Bobath koncept pro děti, terapeutický koncept BPP (bazální podprogramy
podle Čápové), kineziologické tapování, reflexologie plosky nohy,
 Bowenova tlaková masáž, Synergická reflexní terapie, cvičení dle Schrotové,
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Proprioceptivní neuromusculární facilitace – PNF, manuální terapie. K dispozici je
tělocvična v centru Arpida a její vybavení, vodoléčba - vířivá a perličková lázeň,
termoterapie, magnetoterapie, motomed, Redcord, akupresura, hipoterapie,
ergoterapie (metodika dětské ergoterapie, ergodiagnostika, konzultace ohledně
kompenzačních pomůcek
k
nácviku
sebeobsluhy,
bazální
stimulace,
rozvoj grafomotorických dovedností),
zdravotnické výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami (např. hipoterapie,
akupresura, bazén - vyšší frekvence výkonů překračující limity stanovené zdravotními
pojišťovnami),
péče klinického logopeda (logopedická diagnostika a depistáž poruch komunikace,
podpora a rozvoj fyziologického vývoje a tvoření řeči - dýchání, fonace,
artikulace, orofaciální masáže, stimulace mluvidel, myofunkční terapie, nácvik
alternativní komunikace – VOKS, znakový jazyk, piktogramy, symbolické systémy,
využití moderních PC programů pro rozvoj řeči, atp.),
pedagogicko psychologické poradenství a speciálně pedagogická podpora (komplexní
psychologická a speciálně pedagogická diagnostika, podpora hrubé a jemné
motoriky, grafomotoriky, atp., pomoc při integraci žáků se zdravotním postižením do
mateřských a základních škol v místě bydliště),
další specifické terapie (muzikoterapie, canisterapie).

Zásady a principy poskytování sociální služby:
Podpora je poskytována profesionálně, důsledně, avšak s lidským rozměrem a empatií.
Zákonní zástupci jsou důležitou součástí změny, podpory, řešení a rozhodování, v zásadních
otázkách je využíván princip všeobecné shody.
Průběh poskytování sociální služby vychází z individuálních potřeb uživatelů.
Při poskytování služby je uplatňován princip přiměřeného rizika, jeho rozpoznání, přijetí,
schopnosti s ním pracovat, předvídat jej a bezpečně zvládat.
Při poskytování služby jsou uplatňovány základní zásady poskytování sociálních služeb –
dodržování lidských práv a svobod, zachování důstojnosti a soukromí, nezávislost, možnost
volby, rovnost při poskytování služby, realizace osobních aspirací, podíl na rozhodování,
plánování a kontrole poskytování sociální služby.
Dále viz. Základní prohlášení organizace.
Forma poskytování sociální služby:
Služba raná péče je v centru Arpida poskytována terénní a ambulantní formou. Forma
poskytování služby se vždy přizpůsobuje aktuálním individuálním možnostem a potřebám
rodiny.
Působnost sociální služby:
Oblast působnosti terénní a ambulantní formy rané péče je Jihočeský kraj.
Místo poskytování sociální služby:
Terénní forma rané péče je poskytována individuálně v přirozeném prostředí
dítěte formou individuálních konzultací přímo v rodině (v případě závažných překážek na
straně uživatele a po předchozí vzájemné dohodě i na jiném vhodném místě).
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Ambulantní forma rané péče je poskytována v prostorách centra Arpida, U Hvízdala 9,
České Budějovice. Areál centra je snadno dostupný prostředky osobní dopravy i městské
hromadné dopravy (MHD č. 9, 14, 15 – nejbližší zastávky u centra Arpida jsou „U Hvízdala“
a „Vltava“ – některé spoje jsou v určitých intervalech bezbariérové - viz jízdní řády MHD).
Služba je realizována v moderním a bezbariérovém objektu centra Arpida. K dispozici jsou tři
pracovny s PC vybavené kompenzačními, rehabilitačními, didaktickými a jinými pomůckami
vhodnými pro uživatele s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením.
Čas poskytování sociální služby:
Poskytování sociální služby je zajištěno v pracovních dnech pondělí – pátek, terénní forma
8.00 – 16.00 hod., ambulantní forma 8.00 hod. - 12.00 hod. (s výjimkou přerušení
poskytování sociální služby z technických důvodů).
Úhrada za sociální službu:
Služba raná péče je poskytována bez úhrady uživatele. Ceny za fakultativní služby se řídí
platným ceníkem viz www.arpida.cz.
Postup pro sjednání využívání sociální služby:
První kontakt zájemce o službu s pracovníkem rané péče probíhá telefonicky, písemně
nebo osobně a je vždy iniciován zájemcem o službu. Pracovník rané péče na osobní schůzce
podrobně seznámí zájemce o službu s možnostmi a podmínkami poskytovaní služby rané
péče. Součástí setkání je také prohlídka zařízení a seznámení zájemce s činností a dalšími
návaznými službami centra Arpida. Na základě podání „Žádosti o poskytování sociální
služby“ je zájemcům poskytnuta první konzultace v rodině (případně po dohodě na pracovišti
rané péče). V průběhu konzultace jsou zájemci seznámeni s průběhem poskytování služby
a nabídkou činností rané péče. Rodiče jsou poté informováni o dalším postupu a v případě
jejich zájmu je s nimi podepsána „Smlouva o poskytování sociální služby raná péče“.
Důvody pro odmítnutí zájemce o službu:
1) Centrum Arpida neposkytuje sociální službu, kterou osoba žádá nebo potřebuje.
2) Centrum Arpida nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, kterou osoba
žádá nebo potřebuje.
3) Charakteristika zdravotního postižení a aktuálního zdravotního stavu, případně věk dítěte,
neodpovídá definované cílové skupině uživatelů sociálních služeb poskytovatele.
V případě, že žádost nebyla z výše uvedených důvodů odmítnuta, předává vedoucí sociální
pracovník žádost a další dostupné informace a dokumenty o žadateli vedoucímu sociální
služby, o kterou je žádáno. Ten s využitím výše uvedených dokumentů a na základě osobních
setkání s žadatelem (zákonným zástupcem, opatrovníkem) společně s ním sestavuje Popis
nepříznivé sociální situace, dohodnutého cíle a rozsahu poskytování sociální služby
(formulář). Tento dokument je po jeho vyjednání podkladem pro uzavření Smlouvy o
poskytování sociální služby. Za uzavření smlouvy je odpovědný vedoucí sociální pracovník.
Vedoucí sociální pracovník sestaví návrh smlouvy o poskytování sociální služby, včetně
uvedení výše úhrady za poskytovanou sociální službu. Vedoucí sociální pracovník při
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uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby zájemce o službu rozuměl
obsahu a účelu smlouvy.
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