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ÚVODNÍ SLOVO
Pro centrum ARPIDA byl rok 2015 rokem velkých výzev zejména v oblasti sociálních služeb pro dospělé uživatele
a jejich sociálního začlenění. Byli jsme konfrontováni s názory několika kontrol. Bojovali jsme za objektivní pohled
na systém ucelené a koordinované rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením. Řešili jsme otázky sexuality lidí
se zdravotním postižením a vytvořili jsme protokol o přístupu k tomuto důležitému tématu. Snažili jsme se vytvořit
prostor pro vnitřní dialog mezi pracovníky různých oborů prostřednictvím supervizních skupin. Zkrátka pracovali jsme
společně na zvýšení odborného přístupu a přiblížení se službami reálným potřebám cílové skupiny. Současně jsme však
museli udržet dlouholetou a velice širokou nabídku všech typů služeb a jejich koordinace za což patří můj dík všem
pracovníkům a jejich dobré vůli a schopnosti spolupracovat.
Díky nadaci ČEZ jsme v areálu centra ARPIDA vybudovali víceúčelové hřiště s měkčeným povrchem a s dráhou
pro tříkolky a vozíky. Opravili jsme vjezdový prostor náročnou rekonstrukcí povrchů. Dále se provedla celá řada oprav
a rekonstrukcí při jejichž výčtu a s ohledem na předchozí konstatování pociťuji velkou vděčnost a pokoru.
Marek Wohlgemuth - ředitel

KDYŽ SE ŘEKNE ARPIDA
Datum vzniku:
10.8.1993 jako nástupnická organizace Arpidy – společnosti pro rehabilitaci zdravotně postižených dětí a mládeže
(založena 28.2.1990).
Poslání:
Našim základním posláním i nadále zůstává včasná, odborná, účinná, komplexní a nezištná pomoc rodině v péči o dítě
či dospělou osobu s tělesným a kombinovaným postižením.
U dětí je naší snahou touto pomocí zajistit maximální rozvoj dítěte se současnou možností setrvání v rodině bez nutnosti
internátního pobytu či jiného dlouhodobého pobytu mimo vlastní rodinu. Současně s tím podpořit i celou tuto rodinu.
U dospělých klientů zůstává naším posláním maximální podpora dospělých osob s tělesným a kombinovaným
postižením v samostatném a plnohodnotném životě.
Subjekty:
Centrum ARPIDA svou činnost zajišťovala v roce 2015 prostřednictvím těchto právních subjektů
 ARPIDA – zakladatelé, z.s.
 ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.
 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.
Jaké služby poskytujeme:
Poskytujeme komplexní koordinované služby v duchu ucelené rehabilitace. Jedná se o tyto služby:
 Zdravotní
 Sociální
 Vzdělávací
 Pracovní
Podrobnější popis typů služeb je uveden v následujícím textu.
Komu jsou služby centra ARPIDA určeny?
Služby centra ARPIDA jsou určeny osobám s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od narození do dospělosti
(dle typu poskytované služby a individuálních potřeb člověka).
Na co centrum ARPIDA klade důraz při poskytování služeb?
 individuální přístup k uživateli
 otevřenost, lidský rozměr poskytované péče
 partnerství a spolupráce s uživateli a jejich rodinami
 vysokou odbornost pracovníků
 spolupráci odborníků v rámci multidisciplinárního týmu
 osobní odpovědnost každého pracovníka
 přirozenou a nenásilnou integraci (inkluzi)
 základní principy křesťanské etiky
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VIZE
Naše vize spočívá ve využití jedinečnosti našeho zařízení, které je schopno nabídnout ucelený komplex služeb osobám
s tělesným a kombinovaným postižením zohledňující všechny potřeby tohoto člověka. Tyto služby nabízíme a rozvíjíme
ve formě koordinované spolupráce všech prostředků (zdravotní, sociální, pedagogické a pracovní) a postupující
metodou krátkodobých a dlouhodobých cílů. Vize je dána přesvědčením, že při zohlednění všech potřeb člověka
vyplývajících z jeho schopností a omezení, lze v dnešní době dosáhnout maximální míry samostatnosti při současném
nalezení smyslu života a způsobu jeho realizace. V tomto období hledání a vracení schopností, posilování těchto
schopností a hledání způsobu jejich využití, je spolupracující rodina důležitým partnerem a nenahraditelným zázemím
pro člověka s postižením. Přesto jí zůstává právo na vlastní život a rozvoj. I tento prostor chceme zahrnout da naší vize
a s touto rodinou jej spoluvytvářet, tak, aby se stal i prostorem pro jejich dospívající děti s postižením. Tuto vizi chceme
dále nabízet a tvořit ve spolupráci s dalšími spolupracujícími organizacemi a institucemi (státními i nestátními).

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA CENTRA ARPIDA
ARPIDA – zakladatelé, z.s.


členská schůze - 86 členů

Centrum ARPIDA, z.ú.




Správní rada:
o Jaroslav Klabouch – předseda, Jana Tesařová – místopředseda, Jan Rada – člen
Dozorčí rada:
o Jiří Holý, Alena Pekárková, Eva Škopková
Ředitel – statutární zástupce: Marek Wohlgemuth

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.




Správní rada:
o Jaroslav Klabouch – předseda, Alena Pekárková – místopředseda, Jan Rada – člen
Dozorčí rada:
o Jiří Holý, Alena Pekárková, Eva Škopková
Ředitel – statutární zástupce: Marek Wohlgemuth

MODEL CENTRA ARPIDA
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VEDENÍ CENTRA ARPIDA

JAROSLAV KLABOUCH
PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

MAREK WOHLGEMUTH
ŘEDITEL

JAN RADA
ZÁSTUPCE ŘEDITELE

laicivakci@seznam.cz

Telefon 385 777 013

Telefon 385 777 039

wohlgemuthm@arpida.cz

radaj@arpida.cz

POVĚŘEN ŘÍZENÍM ŠKOL

DANA KOPECKÁ
VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

KAREL KLEWAR
VEDOUCÍ FYZIOTERAPIE

Telefon 385 777 030

Telefon 385 777 017

Telefon 385 777 023

kolari@arpida.cz

kopeckad@arpida.cz

klewark@arpida.cz

IVA SLÁMOVÁ
VEDOUCÍ SPC

ŠÁRKA BŘICHÁČKOVÁ
POVĚŘENA ŘÍZENÍM MŠ

ZORKA PALČISKOVÁ
SEKRETARIÁT ŘEDITELE

Telefon 385 777 022

Telefon 385 777 019

Telefon 385 777 012

slamovai@arpida.cz

kubatovas@arpida.cz

palciskovaz@arpida.cz

IVAN KOLÁŘ
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Profese

Počet fyz.osob
V tom počet žen
Zdravotničtí pracovníci
Ergoterapeut
4
4
Fyzioterapeut
12
10
Klinický logoped
2
2
Lékař
5
1
Zdravotní sestra
1
1
Zdravotnický pracovník Celkem
24
18
Pracovníci THP
Domovník
1
0
Kuchařka
3
3
Ošetřovatel koní
1
1
Plavčík
1
1
Recepční
4
4
Technik
2
0
Údržbář
2
0
Uklízečka
7
6
Vedoucí kuchyně
1
1
THP Celkem
22
16
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách
Sociální pracovník
3
2
Asistent na chráněném pracovišti
1
0
Osobní asistent
33
23
Přímá obslužná péče
15
8
SP a pracovník v sociálních službách Celkem
52
33
Pomocná pracovní síla
7
5
Pomocný pracovník Celkem
7
5
Pedagogičtí pracovníci
Asistent pedagoga
10
7
Lektor - zájmová činnost
9
4
Pomocník lektora zájmového kr.
6
3
Psycholog – SPC
1
1
Speciální pedagog – SPC
4
4
Muzikoterapeut
1
1
Arteterapeut
1
1
Učitel - mateřská škola
5
5
Učitel - střední škola
3
2
Učitel - základní škola
13
8
Učitel v přípravném stupni ZŠ spec.
1
1
Vedoucí zájmové činnosti
1
1
Vedoucí vychovatel
1
0
Pedagogický pracovník Celkem
56
37
Administrativní pracovníci
Ekonom
1
1
Fundraising
2
2
Knihovník
2
2
Ředitel
1
0
Sekretářka
1
1
Účetní, MTZ, pokladna
3
3
Administrativní pracovník Celkem
14
11
Celkový součet
196
121
(včetně dohod o vykonání práce – u dohod není uveden úvazek)

Počet úvazků
3
10,44
1,2
0,82
1
17,46
1
2,75
1
1
2
1,2
1,63
4,55
1
16,13
2,8
0,5
9,06
15
27,36
4,64
4,64
10
0
0
1
2,98
0,7
0,2
5
3
13
1
0,5
1
38,38
0,6
1,25
0
1
1
2,5
5,05
109,02
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NAŠE ČINNOST V ROCE 2015
PRAVIDELNÁ DENNÍ ČINNOST V ČÍSLECH

Popis činnosti
Sociální služby (registrovaný poskytovatel sociálních služeb)
základní sociální poradenství
raná péče
denní stacionář pro osoby s tělesným a hlubokým mentálním postižením
denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením
osobní asistence pro děti, žáky a studenty škol při centru ARPIDA
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
Vzdělávací služby (školy a školská zařízení)
Předškolní vzdělávání
mateřská škola
Základní vzdělávání
základní škola
základní škola praktická
přípravný stupeň základní školy speciální
základní škola speciální včetně rehabilitačního vzdělávacího programu
Střední vzdělávání
praktická škola dvouletá
Školská zařízení
speciálně pedagogické centrum
školní družina (kroužky v rámci družiny)
stanice zájmových činností (kroužky, tábory, jednorázové akce)
školní jídelna
Zdravotnické služby (nestátní zdravotnické zařízení)
fyzioterapie (základní i specializované fyzioterapeutické koncepty)
ergoterapie
odborní lékaři (dětský neurolog, rehabilitační lékař, pediatr, ortoped)
klinická logopedie

Počty
počet uživatelů
všichni uživatelé

60
15
25
116
20
24
počet žáků
39
26
14
5
32
11
275
52
160
238
počet pacientů
565
315
375
195

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA ARPIDA ZA ROK 2015

ODBORNÁ ČINNOST CENTRA ARPIDA
VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávání dětí, žáků a studentů bylo zajištěno prostřednictvím obecně prospěšné
společnosti „Mateřská škola, základní škola a praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.“
Tento subjekt podléhá stejnému vedení jako celé centrum ARPIDA a členové správní
rady centra ARPIDA, z.ú. jsou současně členy správní rady této o.p.s. Jako subjekt,
vykonávající činnost škol a školských zařízení, vydává svou vlastní výroční zprávu
za školní rok. Současně je zahrnut do této společné výroční zprávy za kalendářní rok.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Je určena pro děti s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením
zpravidla od tří let věku. Dle rejstříku škol má od září 2013 kapacitu 30 dětí.
S dětmi se pracuje ve třech třídách. V každé třídě je zařazeno 8-10 dětí,
se kterými pracují učitelky MŠ, asistent pedagoga a pomocnice. Dětem je
v MŠ věnována komplexní koordinovaná péče v duchu uceleného systému
rehabilitace - vedle prostředků pedagogických je zajištěna realizace
prostředků sociálních (např. osobní asistence) a léčebných (zejména LTV,
ergoterapie, hydroterapie, atp.). V rámci činnosti mateřské školy probíhaly
rovněž i další aktivity. Jednalo se zejména o muzikoterapii, canisterapii,
plavání v rehabilitačním bazénu, jízdu na koních. Realizovány byly i tradiční
jednorázové a pobytové akce – ozdravný pobyt v Albrechticích, spolupráce
s MŠ Jizerská, karneval v MŠ, návštěvy statku v Křenovicích, návštěva
knihovny, návštěva výlovu rybníka, návštěvy planetária, environmentální
vzdělávání dětí v centru ekologické výchovy Cassiopeia, návštěvy divadla,
muzea a tradiční akce MŠ. Personálně byla mateřská škola obsazena od září
2015 pěti učitelkami MŠ na celý úvazek, jednou asistentkou pedagoga,
uklízečkou a jednou pomocnou silou na částečný úvazek. Do mateřské školy
docházelo v průběhu roku celkem 39 dětí. Mateřská škola při centru
ARPIDA pracovala v roce 2015 pod vedením paní Šárky Břicháčkové.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ A DVOULETÁ

Zajišťovala výchovu a vzdělávání (pedagogické prostředky uceleného systému rehabilitace) dětem, žákům a studentům
s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením od 5 do 26 let. Sdružuje základní školu, základní školu praktickou,
základní školu speciální včetně rehabilitačního vzdělávacího programu, třídu přípravného stupně základní školy
speciální, střední školy - praktickou školu jednoletou a dvouletou, školní družinu, speciálně pedagogické centrum, stanici
zájmových činností a školní jídelnu. Díky možnosti nízkého počtu žáků ve třídě (4-8) a současnému personálnímu
zajištění asistenty pedagoga, je uplatňován individuální přístup ve výuce. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou současně
i osobními asistenty žáků. Pro zvládnutí učiva při nástupu do základní školy nabízíme dětem přípravný ročník základní
školy speciální, desetiletou školní docházku a rozložení učiva v prvním ročníku do dvou let. Žáci mají možnost pokračovat
ve studiu na praktické škole jednoleté a dvouleté (střední škola). V roce 2015 jsme pro potřeby školy postavili nové
víceúčelové chráněné hřiště. Rovněž jsme postavili malé hřiště s herními prvky pro přípravný stupeň základní školy
speciální. Z prostředků projektu ROP jsme nakoupili nové vybavení školních tříd – interaktivní tabuli, nábytek do
5 učeben, 23 počítačů s veškerým příslušenstvím. V průběhu roku 2015 navštěvovalo základní školu 26 žáků, základní
školu praktickou 14 žáků, přípravný stupeň základní školy speciální 5 dětí, základní školu speciální včetně rehabilitačního
vzdělávacího programu 32 žáků a praktickou školu dvouletou 14 studentů. Personálně byly školy obsazeny
17 speciálními pedagogy, 1 vedoucím vychovatelem, 10 asistenty pedagoga, 2 osobními asistenty, 1 muzikoterapeutem
a 1 arteterapeutem. Celý rok fungovala školská rada a rada rodičů dětí z centra ARPIDA. Ve školním roce 2014/2015 byli
integrováni 2 žáci základní školy do hlavního vzdělávacího proudu. Školy při centru ARPIDA pracovaly v roce 2015 pod
vedením Mgr. Ivana Koláře.
Škola ve spolupráci se stanicí zájmových činností připravila pro děti a žáky a případně jejich rodiče a sourozence
Den k nakouknutí (rodiče ve třídách), Ozdravný pobyt škol v Rožmberku nad Vltavou, Adventní pobyt rodin v Českém
Krumlově, Létání s panem Kubovcem, Překročme bariéry, Písecké hory (E.ON pro rodiny), Mikulášskou besídku, Vánoční
besídku, Večer vánočních tradic, Dětský karneval, Večer velikonočních tradic, Dětský den. Žáci škol vytvořili několik týmů
a zapojili se do Jihočeské ligy iBoccii. V rámci praktické školy dvouleté proběhla pěkná netradiční akce „Moštování“
s Bc. Vítkem Doležalem a Mgr. Anetou Kudrličkovou. Proběhlo opět úspěšné „testování“ vozů Buggyra na okruhu
v Mostu s Mgr. Michalem Grillem a Mgr. Pavlem Antlem. Pod vedením Mgr. Jaromíra Nováka se v prosinci 2015
zúčastnilo 10 žáků týdenního jazykově – poznávacího pobytu v Hastings v Anglii. Děti tradičně svým vystoupením
potěšily obyvatele ze sousedního Domu seniorů Hvízdal a Alzheimer centra svým hudebním vystoupením. Celý rok byly
realizovány výukové projekty ve spolupráci s Hafíkem o.s. a CEGV Cassiopeiou a Jihočeským muzeem. Dále probíhaly
výpravy a exkurze do divadel, na výstavy a na cvičná pracoviště.
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SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM
SPC poskytovalo v roce 2015 poradenské služby
dětem, žákům, studentům s převažujícím tělesným
(motorickým)
postižením
a
kombinovaným
postižením, jejich rodičům a pedagogům a školám
z celého Jihočeského kraje.
Na základě psychologické a speciálně pedagogické
diagnostiky je činnost zaměřena na podporu
všestranného rozvoje dítěte od tří let věku, podporu
při vzdělávání v MŠ, ZŠ a SŠ, které může probíhat
formou integrovaného vzdělávání nebo vzdělávání
ve speciálních školách.
Činnost je realizována ambulantními a terénními
službami. Služby SPC využilo celkem 266 klientů,
z toho z běžných škol 121, ze speciálních škol 122,
z rodin a školsky nezařazených 23.
Personálně bylo SPC obsazeno jedním psychologem, dvěma speciálními pedagogy s plnými pracovními úvazky,
jedním muzikoterapeutem a jedním arteterapeutem s částečnými pracovními úvazky.
SPC v průběhu roku opět rozšířilo počet intervencí formou pravidelných návštěv škol, konzultací s pedagogy ohledně
individuálního vedení dětí, žáků a studentů. Proběhly stáže pedagogů běžných škol na pracovišti SPC s konzultacemi
postupů speciálně pedagogického vedení. Navázána je dlouhodobě úzká spolupráce s pedagogy a odbornými
pracovníky centra ARPIDA.
V rámci arteterapie pracoval celý rok arteterapeutický ateliér pro klienty centra ARPIDA pod vedením Mgr. Aleny
Jankovské. Zde děti vytvořily mnoho překrásných obrázků a dosáhly mnoha ocenění (Lidická růže – mezinárodní
výtvarná soutěž, Cena Miloslava Šnajdara, Artfest – výtvarná soutěž v rámci výstavy).
V průběhu roku probíhala úspěšně i muzikoterapie pro klienty centra ARPIDA a ambulantní klienty pod vedením
Mgr. Dany Pšeničkové. I zde dosáhly děti ocenění na soutěži pěveckých souborů Konvalinka.
Speciálně pedagogické centrum pracovalo v roce 2015 pod vedením Mgr. Ivany Slámové.

STANICE ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ
Stanice zájmových činností
nabízela v roce 2015 celkem
13
pravidelných
kroužků
v těchto oborech – angličtina,
arteterapie,
dramatické
kroužky,
drobná
práce
se dřevem,
foto
kroužek,
keramika,
muzikoterapie,
náboženství, pohyb ve vodě,
sportovní kroužek. Novinkou
byl vznik Klubu mladých
žurnalistů, kde se začaly
scházet
děti
s nadáním
žurnalistického či grafického
rázu a společně daly vzniknout
tzv. Zápisníku svého klubu, kde
prezentují své reportáže,
rozhovory, kresby, postřehy
apod. ze života Arpidy a jejích
klientů.
Stanice
v
roce
2015
organizovala též tradiční oblíbené jednorázové akce, jako je karneval, Velikonoční tradice, Dětský den, Mikulášská
nadílka a Vánoční tradice.
Uskutečnily se dvě týdenní letní pobytové akce pro děti s tělesným a kombinovaným postižením. Letní ozdravný pobyt
pro děti v Albrechticích nad Vltavou a pobyt pro rodiny s dětmi v Bukové u Nových Hradů. Stanice zájmových činností
pracovala v roce 2015 pod vedením Mgr. Karoliny Růžičkové.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA ARPIDA ZA ROK 2015

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina je určena pro žáky základních
škol při centru ARPIDA a tvoří ve dnech
školního vyučování mezistupeň mezi výukou
ve škole a výchovou v rodině. Ve školní
družině byla v roce 2015 zřízena 4 oddělení,
kde bylo zapsáno celkem 52 žáků. Hlavním
posláním školní družiny je zabezpečení
zájmové činnosti – pravidelná, příležitostná,
spontánní, odpočinková (relaxační), příprava
na vyučování a zároveň poskytování
potřebné osobní asistence. Kromě toho v rámci školní družiny probíhaly v roce 2015 tyto zájmové kroužky: počítačový,
přírodovědný, sportovní a pohybový, kreativní, turistický, pokerový a kroužek vaření. Školní družina pracovala v roce
2015 pod vedením Mgr. Jaromíra Nováka.

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Školní jídelna disponuje vlastní kuchyní vybavenou
moderním zařízením umožňujícím zajistit až 200
stravovacích dávek. Řada jídel je připravována
v konvektomatu. Kuchyně prošla úspěšně recertifikací
zajištění kritických bodů a splňuje tak všechny potřebné
parametry. Proběhly úspěšně kontroly ze strany ČŠI a KHS.
Strava je připravována vždy z čerstvých surovin bez použití
polotovarů. Kvalita připravovaných jídel je dána nejen
zpětnou vazbou od strávníků, ale i sledováním
a dodržováním povinných nutričních hodnot stravy pro
všechny skupiny strávníků. Strava byla navíc velice chutná
s charakterem domácí stravy. Pro děti a žáky jsme připravovali, kromě oběda, také přesnídávky a svačiny. V roce 2015
vydala jídelna více než 31 tisíc obědů, 14 tisíc přesnídávek a 2 tisíce svačin. Kapacita jídelny je tím již vyčerpána, a proto
klienti některých služeb mají stravování zajištěno jiným způsobem. Personální obsazení kuchyně: vedoucí školní jídelnypaní Irena Stehlíková, 2 kuchařky na celý pracovní úvazek a 1 na částečný pracovní úvazek a 2 pracovníci na částečný
úvazek jako pomocné síly.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální služby v centru ARPIDA představují jeden ze základních pilířů uceleného systému
rehabilitace a prostupují všemi oblastmi odborné práce centra ARPIDA, z.ú. Kromě úspěšně
nabízených sociálních služeb na jednotlivých pracovištích, které jsou popsány níže, byly v průběhu
roku 2015 realizovány skupinové supervize se zastoupením jednotlivých profesí v týmu, dále byl
dokončen Protokol sexuality centra ARPIDA. Rovněž byl zahájen pilotní projekt respitních
(odlehčovacích) pobytů a byla zahájena činnost na odloučeném pracovišti sociálně terapeutických
dílen v ulici Hirzova v Českých Budějovicích. Vedoucími sociálními pracovníky centra ARPIDA byli
v roce 2015 Mgr. Dana Kopecká a Mgr. Jan Šesták, Ph.D.

OSOBNÍ ASISTENCE
Posláním osobní asistence v centru
ARPIDA
je
efektivně
podporovat
a aktivizovat uživatele při zvládání úkonů
péče o vlastní osobu a při zvyšování jeho
soběstačnosti. Služba umožňuje uživateli
rozvoj vlastních schopností a dovedností
a dále nenásilné začleňování do jeho
přirozeného sociálního prostředí. Cílovou
skupinou jsou uživatelé s tělesným,
mentálním
nebo
kombinovaným
postižením ve věku 5 - 26 let, navštěvující
Mateřskou
školu,
Základní
školu
a Praktickou školu při centru ARPIDA,
o.p.s., včetně všech aktivit pořádaných
školami. I v roce 2015 probíhalo
za podpory klíčových pracovníků vytváření
individuálních plánů a cílů osobní
asistence s vyhodnocením v půlročních, nebo ročních intervalech. Pracovníci na pozicích osobních asistentů byli opět
zapojeni do projektu vzdělávání pracovníků v sociálních službách a zúčastnili se supervizních setkání. V roce 2015 jsme
zajišťovali službu osobní asistence pro 116 uživatelů. Personálně byla služba obsazena 33 osobními asistenty a sociálním
pracovníkem na částečný úvazek. Vedoucím služby osobní asistence byl v roce 2015 Mgr. Jaromír Novák.

DENNÍ STACIONÁŘ PRO OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V KOMBINACI S HLUBOKÝM MENTÁLNÍM
POSTIŽENÍM
Denní stacionář, určený pro osoby s tělesným
a hlubokým mentálním postižením, pracoval ve dvou
odděleních. K dispozici byly 2 velké místnosti s vlastním
sociálním zařízením. Službu denního stacionáře jsme
zajišťovali v průběhu roku pro celkem 14 uživatelů,
o které se staralo 6 pracovníků v sociálních službách.
Základním aktivizačním nástrojem při práci s uživateli je
na tomto pracovišti koncept bazální stimulace.
Probíhala i další pestrá edukační činnost, canisterapie,
muzikoterapie, arteterapie. Uživatelé během pobytu
čerpali, podle indikace lékařem, rovněž potřebné
zdravotnické služby fyzioterapie, ergoterapie a klinické
logopedie. Opomíjeny nebyly ani terapie zahrnující
různé prvky poznávání svého prostředí, nácviku
sebeobsluhy, relaxační techniky atp. U všech uživatelů
byl uplatňován individuální přístup s ohledem
na individuální plán poskytování služby. V květnu proběhl úspěšný týdenní ozdravný pobyt na Bukové. Uživatelé
v průběhu roku absolvovali mnoho jednorázových akcí a aktivit. Denní stacionář pracoval pod vedením
Mgr. Bc. Evy Antlové a Ing. Bc. Václava Bárty.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA ARPIDA ZA ROK 2015

DENNÍ STACIONÁŘ PRO OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V KOMBINACI S LEHKÝM A STŘEDNĚ
TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.
Další pracoviště denního stacionáře nabízelo služby
osobám s tělesným postižením v kombinaci s lehkým
a středně těžkým mentálním postižením. Službu
tohoto pracoviště využívalo celkem 25 uživatelů.
Vzhledem k tomu, že se jednalo především o dospělé
osoby, byla služba poskytována
s důrazem
na respektování samostatných rozhodnutí uživatelů
o svém životě a s přístupem zaměřeným na člověka.
Služba se zaměřila zejména na rozvoj soběstačnosti
a základních dovedností pro zvládání péče o vlastní
osobu. Dále byli uživatelé podporováni zejména
ve výběru činností, které je zajímaly a naplňovaly.
Uživatelům je v rozvíjení těchto činností, dle jejich
volby a individuálních schopností, poskytnuta
přiměřená podpora. Kromě mnoha jednorázových akcí
a aktivit, proběhl jarní ozdravný pobyt na Rožmberku. Mezi pravidelné aktivity stacionáře patřily návštěvy bazénu, sport
- iBoccia, diskusní klub, vaření, nakupování a dramaticko-hudební dílna, hipoterapie a canisterapie. Z kapacitních důvodů
bylo stravování zajištěno externě v sousedním Alzheimercentru, kam uživatelé s doprovodem docházeli. Personálně byla
služba zajištěna 6 pracovníky v sociálních službách – přímá obslužná péče a sociálním pracovníkem na částečný úvazek.
Kromě povinného vzdělávání, se pracovníci stacionáře vzdělávali v oblasti sexuality osob s postižením, konceptu
plánování a péče zaměřené na člověka. Denní stacionář pracoval v roce 2015 pod vedením Mgr. Jana Talicha.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Tato služba sociální prevence byla určena pro osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od
16 let. Cílem sociálně terapeutických dílen bylo vytvářet a upevňovat u uživatelů základní pracovní návyky a dovednosti,
a to s ohledem na jejich schopnosti, přání, ale i cíle specifikované v jejich „Individuálním plánu spolupráce“. Pro
společnou činnost a aktivity jsou zařízené vnitřní prostory v podobě klubovny, šaten a sociálního zázemí. Nově byly pro
potřeby další činnosti (zejména ruční výroby) pronajaty prostory dílny v nedaleké Hirzově ulici, kde jsme měli k dispozici
dílnu s kanceláří, šatnou a toaletami. Krásné výrobky z této dílny byly použity jako dárky, nebo se prodávaly na různých
trzích určených pro neziskové organizace. Další běžná denní pracovní činnost probíhala zejména v areálu centra ARPIDA.
V roce 2015 uživatelé STD realizovali projekty „Štěstí s překážkami“ – slámování postav, „Betlém 2015“ a výtvarný
projekt AJG „Přišla už pošta?". V rámci získávání pracovních zkušeností spolupracovali s chráněnými dílnami (Vlna, Avizo,
Mezi proudy) a dalšími externími pracovišti (kavárna Horká vana, kavárna Café park, Mc Donald’s, KFC, Jihočeská
vědecká knihovna, Akademická knihovna JU). Tým STD se úspěšně zapojil do ligy v integrované boccii. Službu v roce
2015 využívalo celkem 20 uživatelů. Personálně byla služba zajištěna 4 pracovníky v sociálních službách – přímá péče
a sociálním pracovníkem na částečný úvazek. V roce 2015 pracovaly sociálně terapeutické dílny pod vedením Mgr. Jana
Pejchala a Bc. Pavly Koblásové (pracoviště Hirzova).
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Cílovou skupinou služby
sociální rehabilitace byly
osoby
s
tělesným,
mentálním
(lehkým
až
středně
těžkým)
nebo
kombinovaným postižením
ve věku od 16 let do 40 let.
Sociální
služba
byla
doporučována
především
studentům,
které
navštěvovali
Praktickou
školu
dvouletou
a
uživatelům služby sociálně
terapeutické dílny při centru ARPIDA.
Uživatelé služby se ve spolupráci se sociálním pracovníkem systematicky připravovali k samostatnému způsobu života,
byli podporováni v rozvoji sociálních dovedností, v nezávislém a soběstačném způsobu života uprostřed běžné
společnosti.
V rámci služby probíhaly zejména činnosti v podobě nácviku péče o domácnost, dovedností pro zvládání péče o vlastní
osobu (hygiena, oblékání atp.), samostatného pohybu (orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, nácvik schopnosti
využívat dopravní prostředky), vyřizování osobních a úředních záležitostí (úřad, pošta, lékař, telefonování atp.), způsobu
chování v běžných sociálních situacích, počítačové gramotnosti (email, internet, FB). Dále jsme se zúčastnili celé řady
kulturních, sportovních, vzdělávacích a kulturních akcí a realizace aktivizačních činností zejména mimo centrum ARPIDA
(kino, divadlo, koncert, výstava, kavárna).
V roce 2015 se uskutečnil úspěšný relaxačně zážitkový pobyt uživatelů SR a STD v Poněšicích. Službu sociální rehabilitace
využilo v roce 2015 celkem 24 uživatelů. Personálně byla hlavní činnost ve službě sociální rehabilitace zajištěna
pracovníkem v sociálních službách na celý úvazek a sociálním pracovníkem na částečný úvazek. Vedoucí služby byla
v roce 2015 Mgr. Pavla Valentová.

RANÁ PÉČE
Posláním služby rané péče byla i v roce 2015 včasná
a odborná péče pro děti s tělesným (motorickým)
a kombinovaným postižením od narození do 7 let jejich
věku, jejichž vývoj může být ohrožen v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu. Služba byla zaměřena nejen
na podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické
potřeby, ale také na podporu rodiny jako celku.
V rámci rané péče rodiny v uplynulém roce nejčastěji
využívaly poradenství a metodické vedení k podpoře
psychomotorického vývoje jejich dítěte (např. praktické rady
pro práci a hru s dítětem, pomoc s využíváním vhodných
metod pro komunikaci s dítětem aj.) a sociálně právní
poradenství (pomoc při prosazování jejich práv a zájmů,
podpora při jednání s úřady, informace v oblasti dávek
a příspěvků, asistence při vyhledání a oslovení návazných
sociálních služeb). Velký zájem byl také o výběr a zapůjčení vhodných didaktických, stimulačních, rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek, hraček i odborné literatury.
V případě potřeby raná péče zprostředkovávala rodinám také další služby poskytované v centru ARPIDA a to v oblasti
výchovně vzdělávací (speciálně pedagogické poradenství, předškolní vzdělávání, zařazení do speciálních škol při centru
ARPIDA). V oblasti zdravotní se v rámci nestátního zdravotnického zařízení jednalo především o tyto služby:
fyzioterapie, ergoterapie, rehabilitační pobyty pro rodiče s dětmi, péče klinického logopeda.
Personálně byla služba rané péče zajišťována 1 sociálním pracovníkem a 1 pracovníkem v sociálních službách na
částečný pracovní úvazek ve spolupráci s dalšími členy multidisciplinárního týmu (fyzioterapeut, ergoterapeut, speciální
pedagog, tyfloped, klinický logoped, dětský neurolog, rehabilitační lékař, ortoped, muzikoterapeut ) . V roce 2015 byla
služba rané péče poskytnuta 60 dětem a jejich rodinám, kteří žijí na území Jihočeského kraje.
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NÁVAZNÁ PODPORA

V roce 2015 jsme se snažili rozvinout systém návazné podpory dospělým
uživatelům centra ARPIDA. Zaměřili jsme se především na:
•
poradenství a individuální podporu studentům posledního
ročníku praktické školy a jejich rodinám při ukončení studia a přechodu
do další životní fáze v podobě navazující profesní přípravy nebo vhodné
sociální služby.
•
pravidelný a cílený nácvik pracovních dovedností uživatelů
sociálně terapeutických dílen v reálném prostředí spolupracujících firem,
institucí, podniků a organizací; projekt "Jaké je to v práci?" byl podpořen
grantem Jihočeského kraje a dotací magistrátu města České Budějovice
a u některých uživatelů znamenal získání plnohodnotného pracovního
uplatnění.
•
realizaci pilotního projektu respitních pobytů pro děti i dospělé
s kombinovaným postižením; projekt byl podpořen grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů a Nadací GSK
a v následujícím roce 2016 vyústil v registraci a poskytování nové sociální
služby Odlehčovací služby centra ARPIDA.
•
přípravu dlouhodobého strategického dokumentu Koncepce
návazné podpory dospělým uživatelům centra ARPIDA; opatření
vyplývající z této koncepce jsou postupně naplňována včetně přípravy
vlastních programů pro budoucí zaměstnávání dospělých uživatelů centra ARPIDA a přípravu rozšíření nabídky a časové
dostupnosti osobní asistence.
Vedoucím návazné podpory byl v roce 2015 Mgr. Jan Šesták, Ph.D.

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Sociálně právní poradenství se zabývá problematikou příspěvků a dávek pro osoby se zdravotním postižením,
poradenstvím při výběru a možností financování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (míry, typy, kvalita,
individuální přizpůsobení, atd..), poskytováním informací a kontaktů na další poskytovatele a odborníky, půjčováním
kompenzačních pomůcek, literatury a odborných časopisů rodičům a dalšími formami pomoci rodinám pečujícím
o osoby s tělesným a kombinovaným postižením. Mgr. Dana Kopecká, zajišťující tuto službu v centru ARPIDA, je zároveň
i vedoucím sociálním pracovníkem centra ARPIDA a své zkušenosti nabízí i pracovníkům ve všech poskytovaných
sociálních službách.
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ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
Zdravotnické služby nabízelo centrum ARPIDA prostřednictvím nestátního zdravotnického zařízení
zahrnujícího obory dětské neurologie, pediatrie, rehabilitačního lékařství, ortopedie, logopedie,
fyzioterapie (základní i specializované fyzioterapeutické koncepty), ergoterapie, hydroterapie
(k dispozici je též rehabilitační bazén), magnetoterapie, akupresury, termoterapie a léčebné
hipoterapie (koně).

AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ
Ambulantní specialisté zahrnovali lékařské obory potřebné k odborné zdravotnické péči
o osoby s tělesným a kombinovaným postižením. Lékaři byli zaměstnáni na částečný
úvazek. Své služby nabízeli přímo v centru ARPIDA. Jednalo se o odbornosti dětské
neurologie (MUDr. Vladimír Peřina - vedoucí lékař), pediatrie (MUDr. Martin Fürst
do 30.6.2015) , rehabilitačního lékařství (MUDr. Rastislav Kaňka, MUDr. Mgr. Marcela
Míková, Ph.D.), ortopedie (MUDr. Zdeněk Krátký), akupresura a akupunktura (MUDr.
Ing. Petr Fiala). Střední zdravotnické výkony pro všechny lékařské odbornosti zajišťovala
všeobecná zdravotní sestra (Alexandra Wohlgemuthová). Služby ambulantních specialistů využilo v roce 2015 celkem
375 pacientů.

FYZIOTERAPIE
Fyzioterapie v centru ARPIDA byla zaměřena
na uživatele s různými formami pohybového
onemocnění (nejčastější diagnózy: DMO, SMA,
CMT, míšní léze, M. Pertes, skoliózy, aj.) a dále
na odbornou péči dětem do 1 roku věku
s ohroženým fyziologickým vývojem. Léčebně
rehabilitační péče byla nabízena zejména
v podobě individuálního léčebného tělocviku
(Vojtova metoda, NDT - Bobath koncept pro
děti, BPP-terapeutický koncept podle Čápové).
K dispozici byla také tělocvična v centru
ARPIDA a její vybavení, vodoléčba - vířivá
a perličková
lázeň,
termoterapie,
magnetoterapie, akupresura i hipoterapie.
Krokem zvyšujícím kvalitu a efektivitu
fyzioterapie a zejména spolupráce s rodiči bylo
vytváření individuálních léčebných plánů pro jednotlivé klienty. Centrum ARPIDA připravilo odbornou zdravotnickou
školící akci „Prezentace polohovacích pomůcek“. Na úseku fyzioterapie pokračovalo individuální vzdělávání a naši
pracovníci se dále zúčastnili těchto kurzů a školení - metoda Brunkow, Vojtova metoda, Bobath koncept pro osoby
s poruchou CNS, kurz hipoterapie, atestace (zakončení specializačního studia v oboru aplikovaná fyzioterapie). Celý rok
probíhaly pravidelné tematické pracovní schůzky fyzioterapeutů a ergoterapeutů. Pokračovala kvalitní spolupráce
s Protetikou Skuteč. V letním období probíhala prvním rokem „Letní intenzivní hiporehabilitace“, která se z pohledu
odborného i z pohledu rodičů velice osvědčila. Personálně byl úsek fyzioterapie zajištěn 12 pracovníky. V roce 2015
využilo služby fyzioterapie v centru ARPIDA celkem 565 pacientů. V roce 2015 byl vedoucím úseku fyzioterapie
a ergoterapie pan Karel Klewar DiS.
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ERGOTERAPIE

Ergoterapii v centru ARPIDA indikoval odborný lékař a byla realizována ergoterapeuty s vysokoškolským vzděláním
v oboru ergoterapie. Zaměřena byla především na dětskou klientelu zejména s diagnózou DMO, s důrazem na celkový
rozvoj klienta v oblasti hrubé a jemné motoriky, soběstačnosti (nácvik ADL - nácvik všedních denních činností)
a kognitivních funkcí. Funkční je spolupráce ergoterapeutů s pracovníky v sociálních službách, především v oblasti
nácviku pracovních dovedností, péče o vlastní osobu. Došlo k odbornému rozšíření činností o oblast ergodiagnostiky.
V roce 2015 pracovnice ergoterapie absolvovaly kurz „Podpora soběstačnosti u dětí se zdravotním postižením“
a „Zahradní terapie“. Personálně byla v roce 2015 ergoterapie zajištěna 4 odbornými ergoterapeutkami (3 plné úvazky).
Služby ergoterapie v roce 2015 využilo celkem 315 klientů.

KLINICKÁ LOGOPEDIE

Klinická logopedie v centru ARPIDA usiluje o řečovou reedukaci. V rámci terapie byl prováděn zejména nácvik
alternativní a augmentativní komunikace (VOKS, znakový jazyk, piktogramy, symbolické systémy, využití moderních PC
programů pro rozvoj řeči, atp.) a aplikovány orofaciální techniky. Dále byl prováděna podpora fyziologického příjmu
potravy. Kliničtí logopedi prováděli logopedickou diagnostiku a depistáž poruch komunikace, podporu a rozvoj
fyziologického vývoje a tvoření řeči - dýchání, fonace, artikulace, orofaciální masáže, stimulace mluvidel, myofunkční
terapie. V roce 2015 absolvovala klinická logopedka centra ARPIDA Mgr. Štěpánka Rešlová odborné vzdělávání
v tématice „fixovaná koktavost“ a „afaziologie“. Personálně byl úsek logopedie obsazen 2 klinickými logopedy. Služby
logopedie využilo v roce 2015 celkem 195 klientů. Vedoucím klinickým logopedem byla v roce 2015 Mgr. Štěpánka
Rešlová.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA ARPIDA ZA ROK 2015

REALIZOVANÉ PROJEKTY
MPSV – OP LZZ II
Realizace projektu s názvem „Odborné vzdělávání pracovníků sociálních služeb v centru ARPIDA" reg.
č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00049, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Obsahem projektu bylo vzdělávání
pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a vedoucích pracovníků sociálních služeb.
MPSV, Jihočeský kraj, město České Budějovice
Díky podpoře těchto institucí jsme mohli realizovat projekt „Sociální služby v centru ARPIDA“ (viz kapitola Pravidelná
činnost – Sociální služby) jako součást systému ucelené rehabilitace.
Město České Budějovice
Z rozpočtu Města České Budějovice jsme dostali příspěvek určený na podporu sociálních služeb Osobní asistence, Denní
stacionář, na financování letního ozdravného pobytu dětí s tělesným a kombinovaným postižením a pracovní integraci
dospělých uživatelů našeho centra.
Jihočeský kraj – Grantová podpora sociálních služeb v centru ARPIDA
Jihočeský kraj podpořil sociální služby – denní stacionář a sociálně terapeutické dílny. Dále Podpůrné a doprovodné
integrační aktivity pro dospělé uživatele sociálních služeb a Podporu kultury pro klienty centra Arpida.
Jihočeský kraj – Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III – individuální projekt
Tento individuální projekt nám umožnil zajištění služby sociální prevence v rámci sociální služby „Sociálně terapeutické
dílny v centru ARPIDA“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00088 v období 1 – 9/2015.
Andělská aukce 2015
Projekt andělské aukce byl realizován paní Martinou Povišerovou. Prostřednictvím výtvarných prací dětí z centra ARPIDA
a díky štědrosti dárců a jejich ochotě pomáhat, přinesl významnou finanční podporu činnosti centra ARPIDA ve výši
705.000,- Kč.
Nadace ČEZ – Víceúčelové hřiště pro děti a mládež s tělesným a zdravotním postižením
Venkovní víceúčelové hřiště vzniklo díky významné finanční podpoře Nadace ČEZ, která přispěla částkou jeden milion
korun. Hřiště s mantinely a měkčeným povrchem bylo postaveno za tělocvičnou centra a nabízí prostor pro různé
aktivity (zejména iBoccia, fotbal, florbal, volejbal atd.). Kolem hřiště vede asfaltová dráha pro jízdu na tříkolkách,
vozíkách a kolech.
NROS – Dostupnost respitní péče centra Arpida pro děti a mládež s kombinovaným postižením v Jihočeském kraji
Projekt významným způsobem přispěl k zavedení poskytování respitní péče pro rodiny s dětmi s kombinovaným
postižením na území Jihočeského kraje, která zde doposud nebyla poskytována.
ROP Jihozápad - "Modernizace učeben základní a střední školy v centru Arpida"
Díky projektu s reg. č. CZ.1.14/2.4.00/34.03229 využíváme v pěti školních učebnách nový funkční nábytek, který zajistil
větší bezpečnost při pohybu a také usnadnil žákům s tělesným postižením jeho používání. Počítačová učebna a
jednotlivé třídy byly díky projektu vybaveny 23 novými počítači včetně dotykových monitorů, myší, klávesnicí a
speciálních periférií. Velkým přínosem pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo zakoupení nové
moderní interaktivní tabule. V oblasti IT byla modernizována počítačová síť i server.
OPVK - výzva číslo 56 - „Překonáváme (nejen) jazykové bariéry“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0751. V rámci
tohoto projektu jsme uspořádali 14-ti denní zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro naše dvě paní učitelky v Londýně,
který se uskutečnil v termínu 17. – 31. října 2015. Během tohoto pobytu proběhlo 40 hodin výuky anglického jazyka ve
škole Language in London. Dále se v rámci projektu vydalo do Velké Británie od 30.11. do 6.12.2015 na jazykověvzdělávací pobyt 10 našich žáků a 5 pedagogů jako doprovod. Pobyt se uskutečnil ve městě Hastings.
RIP Vzdělávejme se pro růst
Díky zapojení do tohoto projektu jsme získali prostředky na proškolení 2 fyzioterapeutek v Terapeutickém konceptu
metody Roswithy Brunkow a další 2 fyzioterapeutky v neurovývojové terapii Bobath concept.
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Díky podpoře Nadace ČEZ jsme zrealizovali výstavbu víceúčelového hřiště s měkčeným povrchem.
Proběhla finančně nákladná rekonstrukce vjezdového povrchu. Opravu provedla firma STRABAG.
Byl vybudován nový venkovní prostor a hřiště pro potřeby přípravného stupně základní školy speciální a doplněn
hracími segmenty a lavičkami se stolem.
Díky podpoře pana Mgr. Tomáše Paulíka byla rozšířena funkčnost webových stránek centra ARPIDA.
Centrum ARPIDA vydávalo pravidelný měsíční newsletter a zasílalo jej elektronicky všem rodičům a pracovníkům.
Celý rok jej trpělivě a velice poutavě připravoval Mgr. Jaromír Novák, který rovněž spravoval facebookový profil
centra ARPIDA - www.facebook.com/centrumARPIDA .
10 našich studentů se mohlo cizojazyčně vzdělávat týden v Anglii. Projekt připravil Mgr. Jaromír Novák.
Uskutečnil se tradiční ples Arpidy pro rodiny a jejich přátele z řad uživatelů, pracovníků a dobrovolníků centra
ARPIDA za hudební podpory skupiny „Brusné kotouče“.
V roce 2015 proběhl úspěšně díky podpoře gastronomické agentury pana Vladimíra Tůmy GASTKOM první ročník
benefiční gastroakce „Podpořme Arpidu s chutí“.
I v roce 2015 nám pomáhali firemní dobrovolníci – ČEZ a E.ON.
Po celý rok probíhaly pravidelné supervize všech pracovníků v přímé péči a vedoucích pracovníků.
V centru ARPIDA proběhl koncert hudebníka George Garage.
V roce 2015 prošlo centrem ARPIDA více než 19 exkurzí partnerských organizací.
Díky podpoře projektu „Lipno bez bariér“ a rovněž díky dobrovolné aktivitě našich pracovníků proběhl víkendový
pobyt na horách v Lipně nad Vltavou (lyžování, bruslení, monoski, atd..) pod vedením Mgr. Anety Kudrličkové.
Proběhla 3 denní stáž vedoucích pracovníků v Arkadii Teplice a v Jurtě Děčín.
Proběhl kurz „alternativní a augmentativní komunikace“ pro pracovníky v přímé péči.
Díky podpoře Rotary clubu České Budějovice mohla proběhnout rekonstrukce prostor a výměna rehabilitační vany.
Ptačí pohled pro děti zajistil svým darovaným letem tradičně pan Vít Kubovec.
V roce 2015 proběhlo v centru ARPIDA 99 odborných stáží a praxí, které organizačně zajistil Mgr. Ivan Kolář.
Byla vybudována nová knihovna centra ARPIDA v prostoru hlavní chodby s možností samoobsluhy i výběru knihy
v interní databázi programu. Databáze byla naplněna daty díky slečně Petře Velíškové a jejím asistentům. Knihovna
byla navržena a koordinována Mgr. Janem Šestákem Ph.D.
Úspěšně jsme spolupracovali na benefičně osvětovém projektu paní Aleny Čarvašové „Štěstí s překážkou“.
V roce 2015 se díky organizačnímu týmu ve sportu iBoccia podařilo rozběhnout a organizovat 1. 2. a 3. ligu.
Do těchto soutěží se v průběhu roku přihlásilo celkem … týmů z celého jihočeského kraje. Tým pracoval pod vedením
Mgr. Jana Talicha a slečny Marty Pöchmanové.
Na mnoha akcích úspěšně vystupovala hudební skupina KRB pod vedením Mgr. Jiřího Merty a Mgr. Ivy Pittnerové.
Díky panu Josefu Malečkovi a Miloši Štěpánkovi proběhl již čtvrtý ročník úspěšného Adventního pobytu rodičů s
dětmi v Českém Krumlově.
Český Krumlov mohly děti vidět i z pohledu vodáka voraře díky podpoře pana Josefa Malečka a jeho voroplavbě.
Mateřská škola viděla na farmě v Křenovicích spoustu zvířátek zblízka díky manželům Placandovým.
V rámci projektu Rodiče vítáni jsme zrealizovali celodenní akci pro rodiče, kdy mohli nahlédnout pod pokličku
každodenních činností centra a účastnit se aktivit se svými dětmi.
Díky společnosti E.ON mohli rodiče s dětmi strávit „Den na ranči“ v Píseckých Horách.
Na festivalu „Voda moře oceány“ jsme měli zajištěn výhradní prostor při sledování nominovaných filmů.
Proběhlo každoroční školení pracovníků v první pomoci.
Díky skupině pracovníků centra ARPIDA vedené Mgr. Janem Talichem, byl dokončen projekt Protokolu sexuality a
proběhlo proškolení všech pracovníků centra ARPIDA.
Benefiční akce „Den s Hellboys“ byla zážitkem milovníků amerického fotbalu, ale i finanční podporou centra ARPIDA.
Zdarma jsme se mohli projít bezbariérovou cestou po „Stezce v korunách stromů“ v Lipně nad Vltavou.
Jako praktickou pomoc lidem na vozíčku pravidelně organizuje servisní dny Mgr. Dana Kopecká s výrobci invalidních
vozíků a kompenzačních pomůcek.
Koncert absolventů jsme mohli zažít v centru ARPIDA díky Konzervatoři v Českých Budějovicích.
Do seznamu krásných tradičních akcí přibylo díky pracovnicím centra ARPIDA tzv. „Dýňování“
Pravidelné otevírací dny naší kavárny „Cvička“ jsou oblíbenou ochutnávkou ze společných akcí a prospěšnou
aktivitou našich studentů a uživatelů.
Tradiční benefiční akce „Andělská aukce“ přinesla díky podpoře paní Martiny Povišerové a dále díky podpoře
mnoha sponzorů patronů a zejména dárců-dražitelů velice důležitou finanční pomoc.
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SPOLUPRÁCE S PARTNERY
Centrum ARPIDA spolupracuje s řadou domácích i zahraničních partnerů. I nadále je velmi efektivní spolupráce
s Českou maltézskou pomocí Č. Budějovice, o.p.s., která zajišťuje dopravu dětí z regionu jižních Čech do centra ARPIDA,
a na níž se (zejména personálně) podíleli také pracovníci centra ARPIDA. Centrum ARPIDA je klinickým pracovištěm
Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Při práci s dobrovolníky centrum ARPIDA spolupracuje s národním
dobrovolnickým centrem Hestia. I v roce 2015 pokračovala spolupráce s mnoha dalšími nestátními neziskovými
organizacemi a ostatními subjekty zejména v podobě společných projektů a akcí. Významná je pro nás spolupráce
s Krajským úřadem Jihočeského kraje. Jedná se především o financování individuálních projektů v rámci projektu
„Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III“. Důležitá je i pomoc a spolupráce s Magistrátem města České
Budějovice. Velice přínosná je spolupráce s pracovišti praktického výcviku, kam dochází žáci praktické školy dvouleté
a uživatelé služeb sociální prevence. Jsou to: prodejna COOP Lužnice České Budějovice, KFC České Budějovice, Horká
Vana – kulturní klub s kavárnou, McDonald’s ČR spol. s r.o., Avizo s.r.o., Jihočeská vědecká knihovna, Akademická
knihovna Jihočeské univerzity, První sociální družstvo VLNA. Účelná spolupráce formou canisterapie probíhá
se sdružením Hafík, o.s. Třeboň. Školící a ubytovací zařízení Rožmberk nám pravidelně poskytuje vhodné podmínky pro
jarní pobyt škol. Velice si vážíme nezištné a vytrvalé podpory našich dobrovolníků (hipoterapie, jednorázové akce, atd.).
Pro nás velice účelnou pomocí je i zimní odklad plateb za teplo a elektrickou energii, kde nám vychází pravidelně vstříc
Teplárna České Budějovice a.s. a firma E.ON. a.s. České Budějovice. Vážíme si spolupráce s Jedličkovým ústavem, který
nám umožňuje dva pobyty na svém rekreačním zařízení v Bukové. Vážíme si dobrých vztahů s našimi sousedy Bratrskou
jednotou baptistů. Děkujeme společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice za výhodný pronájem pozemků pro
pastvu našich koní na hipoterapii. Alzheimercentrum České Budějovice nabízí ubytovací služby rodinám na 14-ti
denních pobytech, a také stravování pro sociálně terapeutické dílny a denní stacionář. Paní Martina Povišerová je naším
spolehlivým a dlouholetým partnerem při přípravě a organizaci „Andělské aukce“ společně s manželi Procházkovými.
Významným partnerem centra ARPIDA je po celou dobu jeho existence Rotary International a zejména pak Rotary club
České Budějovice. Firma E.ON Česká republika, s.r.o. nás podpořila formou nabídky účasti na jejich akcích a zapůjčením
skákacího hradu. Protetika Skuteč nabízí spolehlivé a kvalitní služby pro naše klienty formou pravidelných výjezdů přímo
do centra ARPIDA. Velice přínosná byla spolupráce s plaveckou organizací pro osoby s postižením Kontakt bB. Jsme rádi
za spolupráci a dobré vztahy s kolegy ze ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. a z centra sociálních
služeb Empatie. V roce 2015 pracovali v centru ARPIDA tito dobrovolníci: Binderová Gabriela, Brožková Kristýna,
Cajzová Jana, Eliášková Jitka, Frantová Daniela, Hessová Gabriela, Hlaváč Antonín, Hosnedová Barbora, Kalandrová
Petra, Kalianková Alena, Luptáková Adéla, Marelová Anna, Marková Vladislava, Novák Tomáš, Pöchmannová Marta,
Prokešová Jiřina, Rasochová Klára, Sobotová Kateřina, Štanglová Jitka, Štoberová Tereza, Trepková Vendula.
Účinná pomoc ze strany těchto partnerů, ale i dalších dárců, sponzorů a příznivců, nám umožňuje jednak
realizovat naše investiční záměry, ale také udržet a rozvíjet celou škálu poskytovaných služeb. Upřímně všem děkujeme.
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NAŠI DÁRCI V ROCE 2015
A.C.G. PRAHA a.s. - zaměstnanci
Adámková Hana
AF spedition s.r.o.
AgroProtec s.r.o.
Alea sportswear spol. s r.o.
Alfa air s.r.o.
ATELIER 8000 s.r.o.
Aukční síň Procházka s.r.o.
Autoservis Jiří Blaško
BAUHAUS k.s.
beatová kapela GAMA
Beneš Miroslav, Ing.
Berkovský Petr RNDr.
Bergamo- Restaurant Penzion
Biskupské gymnázium
Bíca Tomáš
Blabla Zdeněk
Bláha Jan
BOROVKA. CZ
Boukalová Marie
Brisudová Lenka
Brož Miroslav
Budhistický svaz
Bumbová Věra - TOI TOI
Bušek Martin
CBEU a.s.
Clarion Congress Hotel
Colney s.r.o.
Culligan Czech s.r.o.
Čermáková Jana, Ing.
Černá Martina, Mgr.
Černý Michal, Ing.
České reálné gymnázium s.r.o. - studenti
Český červený kříž Křenovice
Český červený kříž Borovany
ČEVAK a.s.
David Tomáš, Ing.
D.I.M. spol. s.r.o.
dm drogerie markt s.r.o.
DV stav s.r.o.
Dvořák Miroslav
E.ON Česká republika s.r.o.
EDIKT a.s.
EGE s.r.o.
ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.
Energy Consulting Service s.r.o.
folková skupina NEZMAŘI
Galerie Mariánská
Galerie moravských vín Dan Ambler
Gastronomická agentura Gastkom
Gažiová Jana, Mgr.
GEFOS inženýring, s.r.o.
Greco JLT Czech Republic s.r.o.
Groz - Beckert Czech, s.r.o.
GYN - Míka s.r.o.

GynPro CB s.r.o.
Handifest, nadační fond
Hašová Danuše, MUDr.
HC David Servis
Hermann Josef
Heřman Jiří, Ing.
Hitrádio Faktor
Hlubocké princezny
Holba Petr, Ing.
Holub Michal
Hrdý Jindřich
Hrdý Roman, MUDr.
hudební skupina Brusný kotouče
hudební skupina Kocourovo kartáč
IPEX a.s.
Jakubíčková Zora, MUDr.
Janata Jan, Ing.
Janeček Wolfgang
Jankovský Jiří
Javi Design
JD 2 Trains, s.r.o.
Jenix s.r.o.
Kašpar Jan st.
Kelt - Reklamní agentura
Kerlesová Ivana, Bc.
KeyTec Č.Budějovice s.r.o.
KeyTec Č.Budějovice s.r.o. - zaměstnanci
Koberce Strnad
Kočer Ivan, JUDr.
Kolafová Jana, Mgr.
Koma systém s.r.o.
Konečná Anna
Konzervatoř
Koppová Zdeňka, PaedDr.
Kotilová Libuše
Kováč Tibor, MUDr.
Krajské vojenské velitelství - zaměstnanci
Krajský soud v ČB - zaměstnanci
Král Filip, MUDr.
Kratochvíl Miloš, Ing.
Kubašta Václav, Ing.
Krupauer Martin, Ing.
Kuboušek s.r.o.
Kuboušková Jana
Kulhavá Ivana
Květinářství Novák
Květounová Jana
LEDAX o.p.s.
Lesy ČR, s.p. KŘ České Budějovice
Liláková Hana, Mgr.
Lískovcová Ivana, Ing.
M RESTAURANT s.r.o.
Mádl Jiří
Magna Cartech spol. s r.o.
Maleček Josef, Mgr.
Malík Miroslav
manželé Čarvašovi
manželé Čepičkovi
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manželé Holubovi
manželé Koblihovi
manželé Kotoučkovi
manželé Krejcarovi
manželé Opekarovi
manželé Pavlíčkovi
manželé Placandovi
manželé Slipkovi
manželé Vorlovi
manželé Vránovi
manželé Žampachovi
Maňhal Petr
Mareš Rudolf, Mgr.
Mateřská škola Zliv
Metropol, spol. s r.o.
Mexicano Restaurant a Pizzeria Amigo
Městský úřad Český Krumlov
Městský úřad Lišov
Městský úřad Netolice
Městský úřad Třeboň
Městský úřad Týn nad Vltavou
Městský úřad Zliv
Mikoláš Václav, JUDr.
Mikolášová Jana
Motorest Pegast
Nadace ČEZ
Nadace Charty 77 - Konto Bariéry
Návara Jan, Ing.
Niedermeierová Jana
NOVATO, spol. s r.o.
Obec Dubné
Obec Srubec
Obec Větřní
Olivier Food s.r.o.
Otto Bock, s.r.o.
Pakandlová Věra
Pavelec Petr
PENAM a.s.
Perina Josef
Petrželková Lucie, Ing.
Pikhartová Aneta, Ing.
Pištci Oujezdští
Polanský Michal
Pomáháme sportem, o.s.
PRAKTIC, spol. s r.o.
Princ Antonín
Restaurace Rotunda
Restaurace Swe-dish
Richtrová Eliška
Roháček Karel
Rotary Club České Budějovice
Rotary Club Freistadt
ROYAS, k.s.
Rychtářová Ivana
Řechtáček Jiří
sdružená obec Baráčníků
SK Budweis Hellboys o.s.
Sobotovič Augustin

Souček Ivan
STAVOKLIMA s.r.o.
Stezka korunami stromů, s.r.o.
STK České Budějovice s.r.o.
Strabag a.s.
Strnad František
Strobl Jan, Ing.
SOŠ veterinární, zemědělská a mechanizační
Sulková Lydie
Svrczek Kamil
Šenkýřová Eliška
Šimánek Martin
Šíma Jaroslav, Mgr. MBA
Šinkner Robert, MBA.
Šteker Pavel
Štěpánek Miloš
Švarz Bohuslav
Švec Bohuslav
Tecam, spol. s.r.o.
Tex Color, s.r.o.
Tolar Josef
Vacek Jiří
Vandas Pavel, MUDr.
Vietnamský svaz žen
Viktorová Věra
Vochozka Václav
Voldřich Michal
Volné sdružení umělců jižních Čech
Vrtělová Radka
Weiss Jindřich, Ing.
YARA Agri Czech Republic s.r.o.
Zámiš Jaroslav, Ing.
Zdeněk Miroslav
ZEMCHEBA, s.r.o.
ZO OS KOVO Groz-Beckert Czech s.r.o.
ZŠ Dubné - žáci školy
Žibřid Petr, Ing.
Žifčáková Kamila

Uvědomujeme si, že bez této velmi účinné pomoci bychom
naše služby nemohli poskytovat ve stávající šíři a kvalitě.
Navíc nás velice motivuje Vaše důvěra a tím i ocenění. Všem
dárcům proto náleží naše upřímné poděkování, vděk a úcta.
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015
88837
87467
52334
51710
Oprávky celkem
93
48
Materiál na skladě
47
33
Pokladna
7829
5159
Bankovní účty
4344
3507
Pohledávky celkem
5337
1643
Závazky celkem
1633
1633
Dlouhodobý bankovní úvěr
Náklady
34252
16202
Osobní náklady
25415
11994
Mzdové náklady
7493
2875
Soc.a zdrav.pojištění
1344
1333
Ostatní sociální náklady
2997
2830
Odpisy majetku
2181
1023
Spotřeba materiálnu
2597
1220
Spotřeba energii
2713
3482
Služby
996
981
z toho Opravy a udržování
109
61
z toho Cestovné
26
24
z toho Reprezentace
252
229
Jiné ostatní náklady
52
52
Úroky
6
6
Daně a poplatky
Náklady celkem
45819
24275
Výnosy
26230
7282
Dotace
12910
10968
Tržby za vlastní výkony
3339
3322
Dary
1587
1083
Jiné ostatní výnosy
Výnosy celkem
44066
22655
Hospodářský
výsledek
-1753
-1620
Zdroje financování provozu
5760
5760
Dotace od státu
250
250
Dotace Statutární město ČB
1025
714
Dotace EU
386
386
Dotace JčK
18809
172
Ostatní granty a dotace
17836
15373
Vlastní zdroje
Zdroje celkem
44066
22655
Dlouhodobý majetek celkem

Údaje uvedené v tisících Kč.

1370
624
45
14
2670
837
3694

18050
13421
4618
11
167
1158
1377
769
15
48
2
23
0
0
21544
18948
1942
17
504
21411
-133

311
18637
2463
21411

Zprávu o hospodaření v roce 2015 zpracovala
Ing. Eva Stroblová

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA ARPIDA ZA ROK 2015

PODĚKOVÁNÍ

V této výroční zprávě uvedená fakta jen z části popisují podstatu a rozsah fungování
společenství nazývaného centrum ARPIDA. To co je skryté, bývá často velmi podstatné a hodné
zahrnutí do tohoto poděkování. Možnost nabízet a zajistit kvalitní a komplexní služby
se zachováním individuálního a lidského přístupu k osobám s postižením a jejich rodinám v roce
2015 a důvěra a požehnání jakého se nám v tomto roce dostalo, nás naplňuje velikou vděčností
a pokorou před touto skutečností, která není samozřejmostí. Zároveň zůstává zdrojem upřímné
radosti, víry a naděje ve smysl našeho společného úsilí. I tento rok patří za to náš upřímný dík všem,
kteří se o to zasloužili - pracovníkům centra ARPIDA, našim klientům a jejich rodinám, správní
a dozorčí radě, všem dobrovolníkům, státním institucím, partnerským organizacím a zejména pak
všem našim příznivcům, dárcům a sponzorům za účinnou pomoc, bez níž bychom své úkoly nesplnili
a vize nenaplnili.
KONTAKTNÍ INFORMACE

Adresa:
centrum ARPIDA
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Telefon ústředna:
385 777 011
Email: info@arpida.cz
Oficiální webové stránky: www.arpida.cz
Náš facebook:
www.facebook.com/centrumARPIDA
Číslo účtu:
161544543 / 0300

