Sociálně terapeutické dílny
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 sociálně terapeutické dílny poskytuje centrum ARPIDA ještě následující
registrované sociální služby: osobní asistence, denní stacionář, sociální rehabilitace a raná
péče.
Poslání:
Posláním sociální služby je umožnit dospělým lidem se zdravotním postižením začlenit se do
vhodných pracovních činností v akceptujícím a vstřícném prostředí a dosáhnout pocitu
užitečnosti a plnohodnotného života. Sociálně terapeutické dílny motivují a podporují své
uživatele v úsilí o pracovní a sociální integraci do běžného prostředí, vytváří pro takové
začlenění vhodné příležitosti a nabízí získání potřebných dovedností.
Cílová skupina:

osoby s tělesným, mentálním (lehkým až středně těžkým) nebo kombinovaným
postižením ve věku od 16 let do 64 let,

sociální služba je vhodná především pro absolventy Praktické školy jednoleté a
Praktické školy dvouleté, popřípadě ZŠ praktické při centru ARPIDA,

sociální služba není poskytována osobám s psychiatrickým onemocněním, osobám
s agresivním chováním (které ohrožují sebe nebo své okolí) nebo osobám, které jsou
plně závislé na osobní asistenci či na stálém lékařském dohledu.
Cíle služby:

podporovat uživatele při získávání a zdokonalování pracovních dovedností a při
vytváření a rozvíjení představy o jeho vhodném pracovním uplatnění (otevřený trh
práce, chráněná dílna, volný čas) a posilovat tak jeho zájem o získání a udržení si
pracovního místa,

udržovat a posilovat sociální schopnosti a dovednosti uživatele s cílem dosažení jeho
větší samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti a sociálního začlenění do života
komunity (obec, město, vrstevníci, neformální skupiny, spolky apod.),

poskytnout uživateli informace a podporu v oblastech dalšího možného rozvoje jeho
osobnosti a ve využití dalších možných veřejných zdrojů a služeb.
Realizace služby dle zákona o sociálních službách:
V rámci sociálně terapeutických dílen zajišťuje centrum ARPIDA v souladu se zákonem o
sociálních službách tyto základní činnosti:

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,





poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění,
podpora při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Popis sociální služby:
Služba je koncipována jako dlouhodobá a pravidelná podpora vytváření, obnovy, udržování a
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, a
to s ohledem na schopnosti, přání a dlouhodobé cíle uživatelů služby specifikované v
„Individuálním plánu spolupráce“. Součástí služby je také nácvik a zvládání péče o vlastní
osobu, soběstačnost, udržování osobní hygieny, pozornost je věnována rozvíjení schopností
uživatelů v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální.
Přirozenou součástí poskytování sociální služby je také tzv. „návazná podpora“ klienta, která
ho s ohledem na jeho individuální potřeby, možnosti a přání motivuje a podporuje ve
využívání sociálních služeb, aktivit a dalších příležitostí zvyšujících míru sociální a pracovní
integrace mimo působnost nebo v rámci komplexu poskytovaných služeb a aktivit centra
ARPIDA.
Náplň činností uživatelů sociálně terapeutických dílen:

nácvik a provádění zahradnických prací (péče o květiny v atriu, péče, údržba a úprava
zeleně, sečení a hrabání trávy, ošetřování dřevin a květin v areálu centra ARPIDA),

nácvik a provádění pomocných práce v areálu hipoterapie - pomocné práce (pomoc při
péči o koně, údržba hipodromu a okolí areálu stájí, drobné úklidy atp.),

nácvik a provádění úklidových prací (vysávání koberce u vchodu do centra ARPIDA,
odklízení sněhu, pomoc s udržováním pořádku v okolí),

nácvik a provádění pomocných prací při úpravě a udržování vnitřních i vnějších prostor
areálu centra ARPIDA a sociálně terapeutických dílen (drobné údržbářské a
opravárenské práce, pomoc při přípravě společenských a kulturních akcí pořádaných
centrem ARPIDA), včetně „vlastních projektů uživatelů“ (výsadba skalky, tvorba
betlému, péče o kompost, pěstování česneku apod.),

nácvik a provádění pomocných prací v prádelně centra ARPIDA (věšení prádla, žehlení,
roznesení čistého prádla, drobné úklidy atp.),

nácvik a provádění pomocných prací při zajištění zdravotnických terapií v centru
ARPIDA (např. vodoléčba),

nácvik a provádění drobných kompletačních a rukodělných činností,

nácvik a provádění pracovních činností v potravinářství (pečení, vaření, příprava
studených pokrmů),

nácvik a provádění pracovních činností v prostředí „běžných“ firem, organizací a
institucí (např. kavárna Horká vana, dílna na rozebírání elektrospotřebičů a součástek 1.
sociálního družstva Vlna),

účast na kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích v centru ARPIDA i mimo něj,

realizace exkurzí zaměřených na pracovní činnosti na chráněném nebo otevřeném trhu
práce,

realizace motivačních, zážitkových a relaxačních programů a pobytů.
Zásady poskytování sociální služby:
viz Základní prohlášení organizace.

Základní principy respektované při poskytování sociálních služeb:
viz Základní prohlášení organizace.
Forma poskytování sociální služby:
Služba sociálně terapeutické dílny je v centru ARPIDA poskytována ambulantní formou.
Místa poskytování sociální služby:
Služba je poskytována na dvou místech:
1) dílna ARPIDA, U Hvízdala 9, České Budějovice. Moderní 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). Služby sociálně terapeutické dílny jsou
realizovány v moderním bezbariérovém objektu centra ARPIDA – vytvořená víceúčelová
společenská místnost s PC, šatnou, sociálním zařízením a kuchyňkou. Odborné činnosti jsou
poskytovány v pracovnách odborných zaměstnanců centra ARPIDA.
2) dílna Hirzova, Hirzova 10, České Budějovice. Nebytový bezbariérový prostor o celkové
výměře 50 m2 se zázemím (WC, koupelna) členěný do 2 průchozích místností se
samostatnými vchody. Dostupný prostředky osobní dopravy i městské hromadné dopravy
(MHD č. 9, 14, 15, 5 – nejbližší zastávky „U Výměníku“ a „Vltava střed“.
Nácvik a provádění pracovních činností v prostředí „běžných“ firem, organizací a institucí je
realizováno na základě „Smlouvy o spolupráci za účelem umožnění realizace podpory
vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností uživatele centra
ARPIDA“ uzavřené v souladu s § 1746 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném
znění, přímo v prostředí spolupracujících subjektů s asistencí a dohledem pracovníka centra
ARPIDA: 1.sociální družstvo VLNA, IČO: 02731584, Kasárenská 157/4, 37001, České
Budějovice 6, 1x týdně, 2 hodiny; Kavárna Horká vana, Občanské sdružení Nová Solnice,
Česká 222, 370 01 České Budějovice, 1x týdně, 2 hodiny, Jihočeská vědecká knihovna,
pracoviště Lidická, České Budějovice, 1x týdně, 2 hodiny; Akademická knihovna JU,
Branišovská, České Budějovice, 1x týdně, 2 hodiny.
Čas poskytování sociální služby:
Poskytování sociální služby je zajištěno v pracovních dnech pondělí - pátek v dílně ARPIDA
od 8.00 hod. - 15.00 hod. a v dílně Hirzova od 8.00 hod. – 13.30 hod. po celý kalendářní rok
(s výjimkou přerušení poskytování sociální služby z technických důvodů).
Úhrada za sociální službu:
Služby sociálně terapeutických dílen jsou poskytovány bez úhrady s výjimkou stravování a
fakultativních služeb (doprava, využití bazénu, zajištění individuální pomoci při zvládání
úkonů péče o vlastní osobu). Ceny za stravování a fakultativní služby se řídí platným
sazebníkem těchto služeb, viz www.ARPIDA.cz.
Postup pro sjednání využívání sociální služby:
Sociální pracovník na osobní schůzce podrobně seznámí zájemce o službu s možnostmi a
podmínkami poskytovaní sociální služby v centru ARPIDA. Součástí jednání je také
prohlídka zařízení a seznámení zájemce s činností a dalšími službami v centru ARPIDA, dále
pak s prostředím a provozem centra. Zároveň je zprostředkováno setkání s vedoucím sociálně

terapeutických dílen. Po vyplnění „Žádosti o poskytování sociální služby“ je v případě volné
kapacity sepsána „Smlouva o poskytování sociální služby“.
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 zájemce neodpovídá
definované cílové skupině uživatelů sociálních služeb poskytovatele.

Aktualizováno 1.7.2015

