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Základní prohlášení organizace 
Sociální služby 

 
Centrum ARPIDA je nestátní nezisková organizace poskytující komplexní koordinovanou 

podporu a péči v duchu uceleného systému rehabilitace (prostředky léčebné, sociální, 

pedagogické a pracovní) dětem, mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným 

(motorickým) a kombinovaným postižením. Ve své činnosti účelně propojuje a koordinuje 

péči v oblasti zdravotní, sociální a výchovně vzdělávací. Zajišťuje tak odbornou činnost 

detekční, diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační, respitní, výchovně vzdělávací, 

zájmovou, poradenskou, metodickou, posudkovou a preventivní. Poskytování sociálních 

služeb je nedílnou a významnou součástí odborné činnosti centra ARPIDA. 

 

Poslání sociálních služeb centra ARPIDA: 
Posláním sociálních služeb centra ARPIDA je podpora optimálního vývoje každého 

jednotlivého uživatele služby ve smyslu zajištění potřebné péče a maximální možné 

soběstačnosti, samostatnosti, nezávislosti a co nejúplnějšího začlenění do přirozeného 

prostředí a běžného života. 

 

Cílová skupina: 
 děti, mladiství a dospělí s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ve 

věku od narození do 64 let, 

 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 stálém lékařském dohledu. 

Jednotlivé poskytované sociální služby dále vymezují specifické cílové skupiny uživatelů, 

kterým jsou služby poskytovány.  

 

Cíle sociálních služeb: 
 poskytnout včasnou, účinnou a odbornou podporu dítěti se zdravotním postižením a 

jeho rodině,  

 poskytnout uživatelům intenzivní péči a podporu v duchu uceleného systému 

rehabilitace, včetně využití zdravotně-léčebných služeb,  

 vytvořit prostor pro odborné zapojení členů rodiny do procesu ucelené péče, 

podporovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi uživateli, zákonnými zástupci 

uživatelů a poskytovatelem služby, umožnit rodinám a jednotlivcům nezbytný 

odpočinek a čas k řešení osobních záležitostí, 

 nabídnout akceptující a vstřícné prostředí a bezpečný prostor pro vlastní rozhodování, 

získávání samostatnosti a naplňování jednotlivých potřeb uživatele služby,  

 efektivně podporovat a aktivizovat uživatele při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a 

při zvyšování jeho soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti,  
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 rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatelů služby v oblasti kognitivní, senzomotorické, 

motorické a sociální, 

 zprostředkovat a rozvíjet kontakty uživatele služby se společenským prostředím, 

podporovat jeho začlenění do života komunity (obec, město, vrstevníci, neformální 

skupiny, spolky apod.), vytvářet pro takové začlenění vhodné příležitosti a možnosti 

získání potřebných dovedností, 

 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, 

 pomoci uživatelům služby dosáhnout pocitu užitečnosti a plnohodnotného života bez 

přerušení kontaktu s jejich přirozeným sociálním prostředím (rodinou), 

 zajistit rovné příležitosti a podmínky pro osoby se zdravotním postižením, 

 pozitivně ovlivňovat veřejnost vhodnou prezentací aktivit uživatelů služby, 

 poskytnout uživateli informace a podporu v oblastech dalšího možného rozvoje jeho 

osobnosti a ve využití dalších možných veřejných zdrojů a služeb. 

Jednotlivé poskytované sociální služby dále vymezují své specifické cíle s ohledem na účel a 

okruh osob, kterým je služba poskytována.  

 

Poskytované sociální služby: 
V souladu se zněním zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a dalšími souvisejícími 

právními předpisy v platné znění poskytuje centrum Arpida cílové skupině uživatelů tyto 

sociální služby: 

 Raná péče, 

 Osobní asistence, 

 Denní stacionář pro osoby s tělesným a hlubokým mentálním postižením, 

 Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením, 

 Sociálně terapeutické dílny, 

 Sociální rehabilitace, 

 Odlehčovací služby. 

 

Základní zásady poskytování sociálních služeb: 
 Při poskytování služeb jsou ve vztahu k uživatelům služby respektovány a 

uplatňovány základní zásady poskytování sociálních služeb – dodržování lidských 

práv a základních svobod uživatele, zachování lidské důstojnosti a soukromí uživatele, 

nezávislost, možnost volby, rovnost uživatelů při poskytování služby, realizace 

osobních aspirací uživatelů, podíl uživatelů na rozhodování, plánování a kontrole 

poskytování sociální služby. 

 Sociální služby jsou poskytovány v souladu s platnými právními předpisy (zejm. 

z.č.108/2006 Sb. v platném znění) na základě žádosti osob z cílové skupiny v pořadí, 

ve kterém byly žádosti přijaty do naplnění kapacity služby. 

 Každá příchozí osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního 

poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. 
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 Průběh poskytování sociální služby vychází z individuálních potřeb uživatelů, je 

zaměřen na aktivizaci, podporu samostatnosti a posilování sociálního začlenění 

uživatele. 

 

Principy poskytování sociálních služeb: 
 Při veškeré činnosti se centrum ARPIDA opírá o základní principy křesťanské etiky 

respektující vzájemnou úctu, sounáležitost, sdílení, solidaritu a porozumění.  

 V odborné práci centra ARPIDA jsou maximálně respektovány mezioborové vztahy a 

týmová spolupráce (práce v rámci multidisciplinárního týmu).  

 Důraz je kladen jednak na vysokou odbornost a osobní odpovědnost pracovníků a 

zároveň též na otevřenost a lidský rozměr poskytované podpory, je preferován vztah 

„člověk-člověk“ před vztahem „odborník-uživatel“.  

 Služby jsou zaměřeny nejen na děti (osoby) se zdravotním postižením, ale také na 

jejich rodiny.  

 Rodiče (zákonné zástupce) dítěte se zdravotním postižením vnímáme jako naše 

partnery, jako přirozenou součást  týmu odborníků pečujícího o jejich dítě. 

 Poskytnutí podpory vždy koresponduje s cílem přirozeného a nenásilného začlenění 

(inkluze) uživatele do společnosti.  

 

Vize rozvoje sociálních služeb: 
S ohledem na 21 let činnosti se neustále rozrůstá cílová skupina klientů centra Arpida o 

dospělé osoby s různými formami zdravotního postižení. Je potřebné nabídnout této skupině 

klientů a jejich rodinám vizi zahrnující nové formy  denní péče a podpory, možnosti 

seberealizace, pracovního a společenského začlenění a schopnosti budoucího samostatného 

bydlení. Musíme pracovat na koncepci a postupné realizaci návazné podpory dospělým 

klientům centra Arpida. V oblasti služeb pro pečující rodiny se budeme snažit nabídnout 

některou z dalších forem odlehčovacích služeb. Vytrvale a opakovaně budeme usilovat o 

získání investičních dotací na vybudování nových prostor potřebných pro denní stacionář a 

další návazné služby. 
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