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ÚVODNÍ SLOVO
Republika slavila 100 let, Arpida celou čtvrtinu této doby. Jak důležité je vracet se ke kořenům
a zároveň pracovat pro budoucnost. Slavili jsme 25 let činnosti, a když o tom přemýšlím, tak je opravdu co
slavit. Cítím velikou vděčnost, ale i pokoru, před životy těch, pro které Arpida vznikla. Máme pozici
důvěryhodného partnera pro rodiny našich klientů, pro naše dárce, spolupracující organizace, pro státní
a obecní instituce. Hledáme cestu pro dospělé, snažíme se naše služby zlepšovat, jdeme do terénu, pomáháme
už i těm nejmenším a jejich rodinám, spolupracujeme. Přesto témat na přemýšlení a snů neubývá. Děkujeme
všem, kteří nás inspirují.
Marek Wohlgemuth – ředitel
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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:
Naším 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 2018 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.
• Aditus Pro, z.ú.
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 spolupráci 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
Základem naší vize je víra, že každý člověk, bez ohledu na jeho schopnosti, má svůj úkol a cestu, která jej činí šťastným a
potřebným. Jeho potřeba být součástí jiných životů, a ne jenom svého života a objektem péče, mu dává sílu a vděčnost
za příležitosti, které se snažíme vytvářet. Naše vize dále 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 (zdravotních,
sociálních, pedagogických a pracovních) a pomocí metody 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 do 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 - 43 členů
o

Jaroslav Klabouch – předseda

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

Aditus Pro, z.ú. (výroční zprávu za rok 2018 najdete na www.adituspro.cz )
•
•
•

Správní rada:
o Robert Šinkner, Jiří Merta, Marek Wohlgemuth
Revizor:
o Eva Stroblová
Ředitel – statutární zástupce: Jan Šesták
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MODEL CENTRA ARPIDA
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VEDENÍ CENTRA ARPIDA

JAROSLAV KLABOUCH

MAREK WOHLGEMUTH
ŘEDITEL

JAN RADA
ZÁSTUPCE ŘEDITELE

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

IVANA SLÁMOVÁ
VEDOUCÍ SPC

ŠÁRKA BŘICHÁČKOVÁ
POVĚŘENA ŘÍZENÍM MŠ

ZORA PALČISKOVÁ
SEKRETARIÁT ŘEDITELE

Telefon 385 777 022

Telefon 385 777 019

Telefon 385 777 012

slamovai@arpida.cz

kubatovas@arpida.cz

palciskovaz@arpida.cz

PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

laicivakci@seznam.cz

IVAN KOLÁŘ
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Profese
Ergoterapeut
Fyzioterapeut
Klinický logoped
Lékař
Zdravotní sestra
Zdravotnický pracovník Celkem

Počet fyz.osob
V tom počet žen
2
2
11
9
3
3
5
1
1
1
23
17
Pracovníci THP
Domovník
1
0
Kuchařka
3
3
Ošetřovatel koní
1
1
Plavčík
1
1
Recepční
2
2
Technik
2
0
Údržbář
1
0
Uklízečka
6
5
Vedoucí kuchyně
1
1
THP Celkem
18
13
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách
Sociální pracovník
6
4
Asistent na chráněném pracovišti
1
1
Osobní asistent
35
29
Přímá obslužná péče
19
12
SP a pracovník v sociálních službách Celkem 61
46
Pomocná pracovní síla
8
6
Pomocný pracovník Celkem
8
6
Pedagogičtí pracovníci
Asistent pedagoga
14
12
Lektor - zájmová činnost
12
8
Pomocník lektora zájmového kr.
2
0
Psycholog – SPC
1
1
Speciální pedagog – SPC
4
4
Muzikoterapeut
1
1
Arteterapeut
1
0
Učitel - mateřská škola
5
5
Učitel - střední škola
2
1
Učitel - základní škola
13
10
Učitel v přípravném stupni ZŠ spec.
1
1
Vedoucí zájmové činnosti
1
1
Vedoucí vychovatel
1
0
Pedagogický pracovník Celkem
58
44
Administrativní pracovníci
Ekonom
1
1
Fundraising, PR
2
1
Ředitel
1
0
Sekretářka
1
1
Personalistika, Účetní, MTZ, pokladna
3
3
Administrativní pracovník Celkem
8
6
Celkový součet
176
132
(včetně dohod o vykonání práce – u dohod není uveden úvazek)
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Počet úvazků
1,2
10,35
2,15
0,62
1
16,32
1
2,75
1
1
2
1,75
1
4,13
1
15,63
4,95
0,5
10,25
17,7
33,4
5,14
5,14
14

0,8
2,8
0,78
0,3
5
2
13
1
1
1
41,68
1
0,95
1
1
2,79
6,74
118,91
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NAŠE ČINNOST V ROCE 2018
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
odlehčovací služby
osobní asistence pro děti, žáky a studenty škol při centru ARPIDA
osobní asistence v terénu
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
Vzdělávací služby (školy a školská zařízení)
Předškolní vzdělávání
mateřská škola
Základní vzdělávání
základní škola
základní škola speciální včetně rehabilitačního vzdělávacího programu
Střední vzdělávání
praktická škola jednoletá a 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, ortoped)
klinická logopedie

9

Počty
počet uživatelů
všichni uživatelé

31
22
20
27
113
26
27
37
počet žáků
23
36
33
11
172
56
187
305
počet pacientů
764
327
387
119
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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

Typ služby: Vzdělávání
Obsah činnosti: Jedná se o školské zařízení předškolního vzdělávání. Je určena pro děti s tělesným
(motorickým) a kombinovaným postižením zpravidla od tří let věku. S dětmi se pracuje ve třech
třídách. V každé třídě je zařazeno maximálně 10 dětí. K aktivnímu osvojení vědomostí a dovedností
využíváme moderní metody a postupy včetně speciálně-pedagogických metod a také speciální
kompenzační pomůcky. Děti dostávají denní stravu z vlastní školní jídelny.
Cíl služby: Cílem pedagogické činnosti mateřské školy je schopnost dětí být a hrát si v kolektivu
vrstevníků, získat potřebné základní kompetence pro vstup do základní školy. V centru ARPIDA se k
tomuto cíli přidává i vytvoření prostoru pro denní fyzioterapii, ergoterapii, logopedii, pomoc
a spolupráci s rodinou.
Kapacita: Celková kapacita je 30 dětí. V roce 2018 využilo tuto službu 26 dětí.
Personální zajištění: Fyzických osob 8. Celkový počet úvazků činil 7,5.
Odborná kvalifikace personálu: Personálně byla mateřská škola obsazena pěti učitelkami MŠ na
celý úvazek, jednou asistentkou pedagoga, uklízečkou a jednou pomocnou sílou na částečný úvazek.
Personál MŠ je plně kvalifikovaný a v průběhu školního roku se všichni pedagogičtí pracovníci
vzdělávají.
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Prostorové vybavení: Technické a prostorové vybavení mateřské školy i celého centra ARPIDA je
bezbariérové. Mateřská škola se skládá ze tří tříd, přičemž každá má své sociální vybavení. MŠ má
rovněž k dispozici venkovní dětské hřiště vybavené několika hracími segmenty (chaloupka, hrad,
trampolína, houpačky, altán).
Další vybavení a pomůcky: Třídy MŠ jsou dovybaveny novými polohovacími židlemi, interaktivní
tabulí SMART BOARD, interaktivními programy pro předškolní a základní vzdělávání "Barevné
kamínky", taktilně haptickými pomůckami a pomůckami pro rozvoj smyslového vnímání.
Pravidelné aktivity: Denně probíhá řízená pedagogická činnost. Dále je vyhrazen prostor na hru
a pobyt na zahradě. V rámci komplexní koordinované péče v duchu uceleného systému rehabilitace
je vedle prostředků pedagogických, zajištěna realizace prostředků sociálních (např. osobní
asistence) a léčebných (zejména fyzioterapie, ergoterapie, hydroterapie, atp.). Děti mají možnost
účasti i v kroužcích stanice zájmových činností. V rámci činnosti mateřské školy probíhaly rovněž
i další aktivity. Jednalo se zejména o muzikoterapii, canisterapii, plavání v rehabilitačním bazénu
a aktivity u koní.
Jednorázové aktivity: Realizovány byly tradiční i jednorázové akce – spolupráce s MŠ Jizerská a se ZŠ
J. Š. Baara, návštěva statku v Křenovicích, knihovny, výlov rybníka, návštěvy divadla, muzea,
zábavného parku Panda, Dinoparku a tradiční akce MŠ jako je karneval, dětský den, pečení perníčků,
vánoční posezení s rodiči a pravidelná představení divadelní společnosti Okýnko. Čtyři děti z
mateřské školy se zúčastnily pobytu v italském Caorle v rámci projektu Pojedeme k moři.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Typ služby: Vzdělávání
Obsah činnosti: Zajišťovala výchovu a vzdělávání (pedagogické prostředky uceleného systému
rehabilitace) žákům s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením. Sdružuje základní školu,
základní školu - IVP a základní školu speciální. Díky možnosti nízkého počtu žáků ve třídě (4-8) a
současnému personálnímu zajištění asistenty pedagoga je ve výuce uplatňován individuální přístup.
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou současně i osobními asistenty žáků. Před nástupem do základní
školy speciální nabízíme dětem přípravný stupeň základní školy speciální, v základní škole
umožňujeme desetiletou školní docházku díky rozložení učiva v prvním ročníku do dvou let. Žáci
mají možnost pokračovat ve studiu na praktické škole jednoleté a dvouleté (střední škola).
Cíl služby: Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení, na jejich
základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit problémy, účinně
komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní
prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám,
poznávat své schopnosti a reálné možnosti, uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a
dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Specifickým
cílem v centru ARPIDA je spojení vzdělávání a vytvoření prostoru pro terapie vedoucí ke zlepšení
zdravotního stavu či zamezení špatného vývoje způsobeného tělesným postižením.
Kapacita: V průběhu školního roku 2017/18 navštěvovalo základní školu 20 žáků, základní školu
s IVP 16 žáků a základní školu speciální včetně dílu II. celkem 33 žáků.
Personální zajištění: Personálně byly školy obsazeny 16 speciálními pedagogy, 11 asistenty
pedagoga, 3 osobními asistenty.
Jednorázové aktivity: 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, 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. Děti ze skupiny K.R.B. tradičně svým vystoupením potěšily obyvatele ze sousedního Domu
seniorů Hvízdal a Alzheimer centra svým hudebním vystoupením. V měsíci červnu prožilo 31 dětí
osm dnů v Itálii díky projektu Pojedeme k moři. 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.
12
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STŘEDNÍ ŠKOLA

Typ služby: Vzdělávání, volný čas
Obsah činnosti: Střední školy zajišťovaly výchovu a vzdělávání (pedagogické prostředky uceleného
systému rehabilitace) studentům s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením. Sdružují
praktickou školu jednoletou a dvouletou. Ve třídách je malý počet studentů, speciální pedagog a
asistent pedagoga. Díky tomu je uplatňován individuální přístup ve výuce. Všichni pedagogičtí
pracovníci jsou současně i osobními asistenty žáků. Výuka probíhá nejen ve třídách, ale i na cvičných
pracovištích – kavárna Cvička, supermarket Trefa, kavárna Jiný svět, pracoviště Hirzova.
Kapacita: Registrovaná kapacita praktické školy jednoleté a praktické školy dvouleté je 15 studentů
celkem.
Personální zajištění: Personálně byla praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá zajištěna
dvěma učiteli se speciálně pedagogickým vysokoškolským vzděláním a dvěma asistenty pedagoga.
Všichni pedagogičtí pracovníci plnili zároveň funkci osobního asistenta pro studenty.
Jednorázové aktivity: Střední školy se zapojily do akce Den k nakouknutí (rodiče ve třídách),
zúčastnily se Ozdravného pobytu škol v Rožmberku nad Vltavou, Adventního pobytu rodin v Českém
Krumlově, Létání s panem Kubovcem, akcí Překročme bariéry, Mikulášské besídky, Vánoční besídky,
Večera vánočních tradic, Večera velikonočních tradic. Studenti vytvořili několik týmů a zapojili se do
Jihočeské ligy iBoccii. Proběhla pěkná netradiční akce „Moštování“. V měsíci červnu prožili někteří
studenti 8 dnů v Itálii díky projektu Pojedeme k moři. Celý rok byly realizovány výukové projekty ve
spolupráci 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

Typ služby: Vzdělávání, volný čas
Obsah činnosti: SPC poskytovalo v roce 2018 poradenské služby dětem, žákům, studentům
s převažujícím tělesným (motorickým) postižením a kombinovaným postižením, jejich rodičům
a pedagogům a školám. Činnost byla realizována ambulantními a terénními službami. Největší podíl
na činnostech pracovníků SPC představovala diagnostika, a to zejména diagnostika vztahující se
k určení míry podpory a doporučení odpovídajících podpůrných opatření a následné konzultace
s pracovníky škol při zavádění podpůrných opatření. Probíhala aktualizace již vydané dokumentace
k zajištění podpůrných opatření při změně školy klienta a po vyhodnocení poskytovaných
podpůrných opatření školou. Došlo k navýšení administrativních úkonů odborných pracovníků SPC.
Cíl služby: Cílem služeb SPC je poskytování poradenských služeb klientům s převažujícím tělesným
(motorickým) a kombinovaným postižením z rodin a z běžných a speciálních škol 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, která může
probíhat formou vzdělávání ve školách běžného typu nebo vzdělávání ve speciálních školách.
Kapacita: Ročně využije tuto službu asi 308 osob, z toho z běžných škol 165, ze speciálních škol 134,
z rodin a školsky nezařazených 9.
Personální zajištění: Personálně bylo SPC obsazeno jedním psychologem a čtyřmi speciálními
pedagogy s plnými i částečnými pracovními úvazky. Úvazek psychologa byl 0,8, úvazky speciálních
pedagogů byly v celkové výši 3,3. Celkový počet úvazků činil 4,1.
Vzdělávání pracovníků: Každý pracovník SPC se vzdělává v souladu s plánem vzdělávání
a nastaveným standardem poskytování poradenských služeb. Pozornost je věnována vzdělávání
začínajících pracovníků. Využívána je především nabídka vzdělávacích kurzů Národního ústavu
vzdělávání. Pracovníci SPC se účastní pravidelných metodických porad SPC Jihočeského kraje
a celostátních porad, pořádaných kazuistických a metodických seminářů. Metodické vedení
pracovníků SPC zabezpečuje Národní ústav pro vzdělávání v Praze.
Prostorové vybavení: Dlouhodobě řešíme prostorové podmínky SPC.
Další vybavení a pomůcky: Pracovníci SPC mají od září 2018 k dispozici nový poradenský program
Didanet, plně na užívání tohoto programu přešlo SPC v říjnu. V rámci rozvojového programu MŠMT
SPC získalo v roce 2018 diagnostický materiál pro předškoláky MaTeRS a test porozumění řeči Token
test.
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Pravidelné aktivity: Jako reakce na platnost nové legislativy došlo bohužel ke snížení počtu
intervencí formou návštěv škol v terénu. Omezený byl počet stáží pedagogů běžných škol
na pracovišti SPC. Proběhly konzultace s pedagogy ohledně individuálního vedení dětí, žáků
a studentů, probíhala vyhodnocení poskytování podpůrných opatření v běžných i speciálních
školách. Vzrostl počet speciálně pedagogických vyšetření prováděných ambulantně.
Spolupráce: Navázána je dlouhodobě úzká spolupráce s pedagogy a odbornými pracovníky centra
ARPIDA. SPC spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními celého Jihočeského kraje (SPC,
PPP). Do projektu Centrum pedagogické podpory, který běží na základě podpory Jihočeského kraje,
jsou zapojeny dvě speciální pedagožky SPC v oblasti metodické podpory.
Další důležité informace: V roce 2018 pracovalo speciálně pedagogické centrum při centru
ARPIDA pod vedením Mgr. Ivany Slámové.
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STANICE ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

Typ služby: Vzdělávání, volný čas
Obsah činnosti: Stanice zájmových činností (dále jen SZČ) je součástí centra ARPIDA, konkrétně
spadá pod Mateřskou školu, Základní školu a Praktickou školu při centru ARPIDA, o.p.s. SZČ nabízí
klientům centra ARPIDA pravidelné zájmové kroužky, jednorázové akce a letní pobytové akce. Podílí
se na tematické výzdobě centra ARPIDA i na organizaci jeho mimoškolních akcí. Náplň činnosti
jednotlivých zájmových útvarů navazuje, rozšiřuje a doplňuje vzdělávání žáků.
Cíl služby: Nabízí nejen vyplnění volného času v odpoledních hodinách, ale také smysluplnou
činnost, která má jasné výchovné a vzdělávací cíle, sestavené podle specifických zvláštností, potřeb
a možností žáků s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Zároveň je naším cílem, aby se
klienti při jednotlivých činnostech bavili a těšili se z nich.
Kapacita: Registrovaná kapacita se neuvádí. Prakticky se kapacita kroužků liší dle typu kroužku – na
každém bývá 4-8 klientů. V roce 2018 navštěvovalo zájmové kroužky SZČ 59 dětí. Jednorázové akce
jsou určeny volně pro děti a jejich rodiny. Letní pobytové akce jsou určeny pro děti i dospělé.
Personální zajištění: Celkový počet úvazků činil 4,4.
Pravidelné aktivity: Pravidelnou aktivitou byly zájmové kroužky centra ARPIDA: Práce se dřevem, AJ
hrou, Muzikoterapie, Plavání, Fotokroužek, Náboženství, Arteterapie, Keramika, Taneční a Sportovní
kroužek, dále pak turnaje v Jihočeské lize v integrované iBoccii.
Jednorázové aktivity: Mikulášská besídka, Pečení perníčků, Vánoční tradice s besídkou, Dětský
maškarní karneval, Velikonoční tradice, Dětský den a další akce dle možností SZČ (koncerty apod.)
Táborová činnost: Letní ozdravný pobyt pro děti centra ARPIDA s asistencí a tábor pro dospělé
uživatele. Benefiční akce - Arpiďácká Pohodička.
Dosažené výsledky a cíle: SZČ svými aktivitami přispívá ke smysluplnému naplňování volného času
svých klientů a jejich rodin. Dále jim zábavnou formou nabízí vzdělávací aktivity, učí je fair-play,
spolupráci, zlepšuje motorické schopnosti, rozšiřuje kulturní povědomí, zlepšuje soběstačnost
a podněcuje tvořivé myšlení klientů.
Spolupráce: SZČ při svých aktivitách spolupracuje s širokou skupinou dobrovolníků a lektorů. Kromě
výše zmíněných se jedná o studenty Střední školy zemědělské v Českých Budějovicích, kteří pod
vedením paní Líkařové významným způsobem pokrývají personální stránku některých
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jednorázových akcí. Dalšími externími partnery jsou divadelní, taneční a hudební spolky, např.
hudebně - divadelní skupina Rybníkáři, zooterapeutická společnost VSKH Pohodáři a mnoho dalších.
Další důležité informace: Stanice zájmových činností pracovala v roce 2018 pod vedením paní Petry
Coufalové.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Vzdělávání, volný čas

Typ služby:

Obsah činnosti: 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.
Cíl služby: Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti – pravidelná,
příležitostná, spontánní, odpočinková (relaxační), příprava na vyučování a zároveň poskytování
potřebné osobní asistence.
Kapacita: Ve školní družině bylo v roce 2018 zřízeno 5 oddělení, kde bylo zapsáno celkem 58 žáků.
Personální zajištění: Celkový počet úvazků činil 4,4.
Pravidelné aktivity: V rámci školní družiny probíhaly tyto zájmové kroužky: počítačový, sportovní
a pohybový, kreativní, turistický, anglický a kroužek vaření. V rámci projektu "VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ A
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ZŠ PŘI CENTRU ARPIDA", REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005878 byl od října 2017 zřízen
čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her.
Další důležité informace: Školní družina pracovala v roce 2018 pod vedením Mgr. Jaromíra Nováka.
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ŠKOLNÍ JÍDELNA
Školní jídelna disponuje vlastní kuchyní umožňující zajistit až 250 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 zajištěna 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 2018 vydala jídelna téměř 33 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 jídelny, 2 kuchařky na celý pracovní úvazek, 1 pomocná
kuchařka na částečný pracovní úvazek a 2 pracovníci na částečný úvazek jako pomocné síly. Jídelna s kuchyní
pracovala v roce 2018 pod vedením paní Ireny Stehlíkové.
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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. V roce 2018 jsme
úspěšně realizovali několik pilotních projektů v oblasti rané péče. Velké úsilí jsme věnovali
přípravě nové výstavby „Etapy příležitostí“. Dále se snažíme vytvářet nové pracovní
příležitosti a podmínky pro realizaci dospělých uživatelů v „Integračním programu“. Velice
pozitivní je aplikace přístupu zaměřeného na člověka ve službě denní stacionář a realizace
kruhových setkání. Výrobky sociálně terapeutických dílen se významně rozšířily o spoustu
nových nápadů. Rovněž se rozšířil okruh cvičných pracovišť v rámci pracovní rehabilitace. Všechny typy
služeb absolvovaly své skupinové pobyty. Pracovníci v sociálních službách měli k dispozici supervizní setkání a
absolvovali řadu vzdělávacích akcí. Vedoucími sociálními pracovníky centra ARPIDA byli v roce 2018 Mgr.
Dana Kopecká a Mgr. Jan Šesták, Ph.D.
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OSOBNÍ ASISTENCE

Typ služby: Sociální služby
Obsah činnosti: I v tomto roce probíhalo za podpory klíčových pracovníků vytváření individuálních
plánů a cílů osobní asistence s vyhodnocením v půlročních nebo ročních intervalech.
Cíl služby: 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. Hlavní cílovou skupinou jsou uživatelé s tělesným, mentálním
nebo kombinovaným postižením ve věku 5 - 40 let, navštěvující Mateřskou školu, Základní školu a
Praktickou školu při centru ARPIDA, o.p.s., včetně všech aktivit pořádaných školami. Od roku 2016
jsme rozšířili nabídku poskytování osobní asistence v časovém rozsahu (nově navíc od 16.00 do
20.00 hod.), věkovém rozmezí (nově i od 26 do 40 let) a místě poskytování (nově i mimo školská
zařízení a areál centra ARPIDA).
Kapacita: V roce 2018 jsme zajišťovali službu osobní asistence pro 113 uživatelů.
Personální zajištění: Personálně byla služba obsazena 35 osobními asistenty a sociálním
pracovníkem na částečný úvazek.
Vzdělávání pracovníků: Pracovníci na pozicích osobních asistentů byli opět zapojeni do projektu
vzdělávání pracovníků v sociálních službách.
Další důležité informace: Vedoucím služby osobní asistence byl v roce 2018 pan Mgr. Jaromír
Novák.
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DENNÍ STACIONÁŘ PRO OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V KOMBINACI S HLUBOKÝM MENTÁLNÍM
POSTIŽENÍM

Typ služby: Sociální služby
Obsah činnosti: Denní stacionář je sociální služba poskytovaná ambulantní formou. Denní stacionář
poskytuje službu s ohledem na individuální potřeby uživatele a s respektem k jeho rozhodnutím o
svém životě a o průběhu poskytování sociální služby. Služba umožňuje u uživatelů rozvoj
soběstačnosti a základních dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu. Dále jsou uživatelé
podporováni zejména ve výběru činností, které je zajímají a naplňují. Uživatelům je v rozvíjení
těchto činnosti, dle jejich volby a individuálních schopností, poskytnuta přiměřená podpora.
Cíl služby: Posláním denního stacionáře je podpora dospělých osob se zdravotním postižením při
rozvíjení jejich schopností a dovedností. Služba poskytuje uživatelům bezpečný prostor pro vlastní
rozhodování, získávání samostatnosti a naplňování jednotlivých potřeb. Podporuje tak prožívání
důstojného a plnoprávného života uživatelů bez přerušení kontaktu s jejich přirozeným sociálním
prostředím (rodinou). Cílovou skupinu tvoří děti a mládež ve věku od 6 do 40 let s těžkým
kombinovaným postižením (kombinace tělesného, resp. motorického a mentálního postižení) s
mentálními dispozicemi v rámci pásma hluboké mentální retardace.
Kapacita: Denní stacionář má kapacitu 10 uživatelů v jeden okamžik. V roce 2018 využilo služby
denního stacionáře 20 uživatelů.
Personální zajištění: Celkový počet úvazků činil 6,4.
Odborná kvalifikace personálu: Všichni pracovníci splňují požadavky na pracovníka v sociálních
službách. Vedoucí splňuje požadavky na sociálního pracovníka.
Vzdělávání pracovníků: Pracovníci se v průběhu roku vzdělávali a zdokonovali především v
technikách používaných při plánování zaměřeném na člověka. Absolvovali také kurzy bazální
stimulace a snoezelenu.
Prostorové vybavení: Denní stacionář využívá ke své činnosti 2 místnosti pro denní aktivity a 3
místnosti pro hygienu.
Další vybavení a pomůcky: Vybavení místností je přizpůsobené pro lidí s tělesným postižením
(bezbariérová kuchyň, bezbariérové WC, pomůcky pro tvoření, relaxaci a pro snadný přesun osob s
omezenou hybností).
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Pravidelné aktivity: - Relaxační a uvolňovací cvičení, nácvik a rozvoj jemné a hrubé motoriky,
poslech hudby, čtení, pohybové aktivity ( sportovní hrátky, plavání a hry v bazénu)
- výlety a vycházky do přírody, polohování, výtvarné, dramatické činnosti, práce v keramické dílně,
práce se dřevem a papírem, zpěv, hra na hudební nástroje, tanec, práce s přírodními materiály,
- společné vaření a pečení,
- speciální terapie (bazální stimulace, canisterapie, muzikoterapie),
- zážitkové terapie - čichová, sluchová, hmatová, zraková a chuťová stimulace, tvorba řemesel
(zedník, truhlář, instalatér, švadlena a jiné),
- vyjadřování názoru a přání uživatele prostřednictvím alternativních forem komunikace,
- podpora soběstačnosti a samostatnosti - motivace a podpora k vlastnímu rozhodování,
- realizace společného pobytu (1x ročně, 5 dní),
- v rámci působnosti denního stacionáře pro osoby s tělesným a hlubokým mentálním postižením je
realizováno vzdělávání v souladu s ustanovením § 42, zákona 561/2004 Sb. školského zákona v
platném znění.
Jednorázové aktivity: Návštěvy kina, divadla, výstav a kulturních akcí, pobyty a výlety.
Dosažené výsledky a cíle: Rozvoj rozhodovacích schopností a soběstačnosti u uživatelů služby.
Efektivní využití technik plánování zaměřené na člověka. Nabídka a realizace pestrého programu.
Pozitivní ohlasy v dotazníkovém šetření.
Spolupráce: MCHCB středisko Domino, DM CČSH - Středisko Nazaret, Diakonie ČCH - středisko
Rolnička, AC Facility, s.r.o. (Alzheimercentrum CB), Chráněné bydlení Naplno
Další důležité informace: V květnu denní stacionář realizoval pravidelný týdenní pobyt na Pluhově
Žďáru. Pracovníci stacionáře se vzdělávali v konceptu Bazální stimulace a Snoezelenu. Důraz je
kladen také na přístup zaměřený na osobu. Denní stacionář pracoval pod vedením Bc. Jany
Honnerové a Ing. Bc. Václava Bárty.
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DENNÍ STACIONÁŘ PRO OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V KOMBINACI S LEHKÝM A STŘEDNĚ
TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Typ služby: Sociální služby
Obsah činnosti: Jedná se o sociální službu poskytovanou ambulantní formou. Denní stacionář
poskytuje službu s ohledem na individuální potřeby uživatele a s respektem k jeho rozhodnutím o
svém životě a o průběhu poskytování sociální služby. Služba umožňuje u uživatelů rozvoj
soběstačnosti a základních dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu. Dále jsou uživatelé
podporováni zejména ve výběru činností, které je zajímají a naplňují. Uživatelům je v rozvíjení
těchto činnosti, dle jejich volby a individuálních schopností, poskytnuta přiměřená podpora.
Cíl služby: Posláním denního stacionáře je podpora dospělých osob se zdravotním postižením při
rozvíjení jejich schopností a dovedností. Služba poskytuje uživatelům bezpečný prostor pro vlastní
rozhodování, získávání samostatnosti a naplňování jednotlivých potřeb. Podporuje tak prožívání
důstojného a plnoprávného života uživatelů bez přerušení kontaktu s jejich přirozeným sociálním
prostředím (rodinou). Cílovou skupinu tvoří především dospělí lidé ve věku od 18 do 40 let s
tělesným a mentálním postižením.
Kapacita: Denní stacionář má kapacitu 8 uživatelů v jeden okamžik. V roce 2018 využilo služby
denního stacionáře 20 uživatelů.
Personální zajištění: 3,7 úvazku, dvě dobrovolnice na 4 hodin týdně.
Odborná kvalifikace personálu: Pracovníci denního stacionáře splňují kvalifikaci pracovníka v
sociálních službách. Vedoucí denního stacionáře je sociální pracovník.
Vzdělávání pracovníků: Pracovníci se v průběhu roku vzdělávali a zdokonovali především v
technikách používaných při plánování zaměřeném na člověka.
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Prostorové vybavení: Denní stacionář využívá ke své činnosti 2 místnosti pro denní aktivity a 3
místnosti určené pro hygienu.
Další vybavení a pomůcky: Vybavení místností je přizpůsobené pro lidi s tělesným postižením
(bezbariérová kuchyň, bezbariérové WC, pomůcky pro tvoření, relaxaci a pro snadný přesun osob s
omezenou hybností).
Pravidelné aktivity: Integrovaná Boccia, cvičení, bazén, florbal, hudební dílna, vaření, nakupování,
dramatická dílna, kontakt se zvířaty (pes a kůň).
Jednorázové aktivity: Návštěvy kina, divadla, výstav a kulturních akcí, pobyty a výlety.
Dosažené výsledky a cíle: Rozvoj rozhodovacích schopností a soběstačnosti u uživatelů služby.
Efektivní využití technik plánování zaměřené na člověka. V průběhu roku byli s uživateli relaizovaná
tzv. Kruhová setkání, kterých se účastnili uživatelé, jejich blízcí a multidisciplinární tým pracovníků
centra Arpida. Nabídka a realizace pestrého programu. Pozitivní ohlasy v dotazníkovém šetření.
Spolupráce: MCHCB - středisko Domino, DM CČSH - Středisko Nazaret, Diakonie ČCH - středisko
Rolnička, AC Facility, s.r.o. (Alzheimercentrum CB), Chráněné bydlení Naplno.
Další důležité informace: Na přelomu května a června stacionář realizoval pobyt v Pluhově Žďáru.
Pracovníci stacionáře se vzdělávají v Plánování zaměřeném na člověka a v Preterapii. Vytvářejí tak
velmi profesionální zázemí pro poskytování služby. Denní stacionář pracoval pod vedením Mgr. Jana
Talicha.
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Typ služby: Sociální služby
Obsah činnosti: Poslání sociálně terapeutických dílen: Podporujeme rozvoj pracovních dovedností a
běžný způsob života dospělých osob se zdravotním postižením. Služba je určena pro osoby s
tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 let, provozní doba je od
pondělí do pátku od 7 do 15 hodin.
Cíl služby: Cílem služby je stav, kdy uživatel služby: získá, udržuje a rozvíjí své pracovní návyky a
dovednosti a profesní kvalifikaci; má dostatek příležitostí zapojit se do vhodných a různorodých
pracovních činností; se účastní práce také v běžném nebo přizpůsobeném pracovním provozu mimo
prostor centra Arpida; se cítí užitečný a potřebný, má možnost poznat výsledky své práce a využít je;
je v maximální možné míře samostatný a soběstačný, umí se rozhodovat, je odpovědný, chápe a
naplňuje své povinnosti a svá práva; má příležitosti a je podporován a motivován k vhodnému a
účelnému pracovnímu začlenění na běžný nebo chráněný trh práce; se účastní společenských,
kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí a aktivit, smysluplně využívá svůj volný čas a začleňuje se
do běžného života vrstevníků a komunity.
Kapacita: Kapacita služby je 15 uživatelů v jeden okamžik v obou střediscích. Ročně využije tuto
službu asi 27 osob.
Personální zajištění: Celkový počet úvazků činil 3,6.
Vzdělávání pracovníků: Pracovníci sociální služby se průběžně vzdělávají, účastní se akreditovaných
vzdělávacích programů, odborných konferencí, workshopů a stáží, procházejí pravidelnými interními
školeními a supervizí.
Prostorové vybavení: Pro svou činnost využívají sociálně terapeutické dílny dvě střediska s
dostatečným prostorovým a materiálním vybavením - středisko ARPIDA a Dílna Hirzova.
Pravidelné aktivity: Je realizován individuální i skupinový nácvik a provádění zahradnických prací
(péče, údržba a úprava zeleně, sečení a hrabání trávy, ošetřování dřevin a květin v areálu centra
ARPIDA, pěstování česneku, různých druhů brambor a jiných zahradních plodin), pomocné práce v
areálu hipoterapie (pomoc při péči o koně), úklidových prací, pomocných prací v prádelně centra
ARPIDA (věšení prádla, žehlení, roznesení čistého prádla, drobné úklidy atp.), výroba dekoračních
předmětů, svíček, dřevěných a proutěných výrobků, textilních předmětů, výroba křížal, šťáv,
přesnídávek apod. V rámci získávání pracovních zkušeností spolupracovala sociálně terapeutická
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dílna s chráněnými pracovišti (1. Sociální družstvo Vlna, Aditus Pro) a dalšími externími pracovišti
(kavárna Jiný svět, Mc Donald’s, KFC, Jihočeská vědecká knihovna, Akademická knihovna JU, Domov
pro seniory Máj, Swietelsky). Tým STD Pohodáři se úspěšně zapojil do ligy v integrované boccie a
zúčastnil se také dalších pořádaných turnajů v Jihočeském kraji. V rámci odpoledních aktivit zajišťují
sociálně terapeutické dílny provoz cvičné kavárny Cvička a jednou týdně organizují pokerový klub.
Realizován byl společný týdenní pobyt na Statku paní Lucie ve Stříteži u Volyně.
Jednorázové aktivity: Podíleli jsme se na přípravě slámových figur pro akci Betlém 2018 a s tím
spojené "betlémování" a realizaci tradiční divadelní hry Tradičně se uživatelé účastní programu
Alšovy jihočeské galerie se svými projekty. Sociálně terapeutické dílny také spolupracovaly při
realizaci tzv. Integračního programu pro studenty praktické školy centra ARPIDA.
Další důležité informace: Sociálně terapeutické dílny pracovaly v roce 2018 pod vedením Mgr. Jana
Pejchala a Bc. Pavly Koblásové.
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Typ služby: Sociální služby
Obsah činnosti: Podporujeme rozvoj sociálních dovedností, samostatný, nezávislý a soběstačný
způsob života dospělých osob se zdravotním postižením uprostřed běžné společnosti.
Cíl služby: Cílem služby je stav, kdy uživatel služby: získá, udržuje a rozvíjí své funkční a sociální
dovednosti a sebeobsluhu; je v maximální možné míře samostatný, nezávislý a soběstačný, umí se
rozhodovat, je odpovědný, chápe a naplňuje své povinnosti a svá práva; se účastní společenských,
kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí a aktivit, smysluplně využívá svůj volný čas a začleňuje se
do běžného života vrstevníků a komunity.
Kapacita: Sociální rehabilitace je určena lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným
postižením od 16 do 40 let věku, je poskytována v ambulantní a terénní formě, provozní doba je od
pondělí do pátku od 7 do 16 hodin, kapacita služby je 2 uživatelé v jeden okamž. Ročně využije tuto
službu 37 osob.
Personální zajištění: Celkový počet úvazků činil 2,2.
Vzdělávání pracovníků: Pracovníci sociální služby se průběžně vzdělávají, účastní se akreditovaných
vzdělávacích programů, odborných konferencí, workshopů a stáží, procházejí pravidelnými interními
školeními a supervizí.
Pravidelné aktivity: Nácvik je rozdělen do tří ucelených tematických cílů: 1. Bezpečně se pohybuji
po městě. 2. Poradím si v domácnosti. 3. Umím se správně chovat a mluvit s ostatními. V rámci
podpory je realizováno: nácvik péče o domácnost (příprava pokrmů, úklid domácnosti, nakupování,
hospodaření s penězi, obsluha zařízení a domácích spotřebičů, péče o oděvy, praní, žehlení atp.),
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, nácvik samostatného pohybu a dopravy, nácvik
vyřizování osobních a úředních záležitostí, nácvik způsobu chování v běžných sociálních situacích,
nácvik komunikačních dovedností, nácvik využívání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
nácvik počítačové gramotnosti, udržování a rozvíjení bazálních vědomostí a dovedností (čtení, psaní,
počítání, všeobecný přehled), účast na kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích v centru
ARPIDA, návštěva kulturních akcí a realizace aktivizačních činností mimo centrum ARPIDA (kino,
divadlo, koncert, výstava, kavárna), realizace aktivizačních činností (výtvarné, hudební, dramatické,
rukodělné), realizace motivačních, zážitkových a relaxačních programů a pobytů. Sociální
rehabilitace se významně podílela na realizaci tzv. Integračního programu pro studenty praktické
školy a přípravě projektu Spolu do života (viz návazná podpora).
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Další důležité informace: Vedoucím služby byla v roce 2018 Mgr. Iveta Svitáková.
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RANÁ PÉČE

Typ služby: Sociální služby
Obsah činnosti: Raná péče je sociální služba preventivního charakteru, která je uživatelům
poskytována dle § 54 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. V uplynulém roce rodiny v
rámci rané péče 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 pro rodiče. Při práci s rodinami jsme pracovali s konceptem bazální stimulace. U klientů s
narušenou komunikační schopností jsme využívali metody alternativní a augmentativní komunikace
(metoda VOKS).
Cíl služby: Cílem služby rané péče byla i v roce 2018 včasná a odborná péče pro děti s tělesnýma
kombinovaným postižením nebo s ohroženým či nerovnoměrným vývojem a jejich rodiny. Služba je
poskytována dětem ve věku od 0 do 7 let a jejich rodinám, žijícím na území Jihočeského kraje.
Služba je zaměřena na podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho individuální specifické potřeby a
usiluje o zlepšení kvality života dítěte a jeho rodiny.
Kapacita: Služba je poskytována převážně terénní formou . Celkem byla služba poskytnuta v roce
2018 36 rodinám. Frekvence konzultací v rodině se liší dle potřeb a věku dětí, zpravidla se jedná 2 –
4 týdny. Poradkyně dojíždějí za rodinami na Strakonicko, Písecko, Če. Ročně využije tuto službu asi
osob.
Personální zajištění: Personálně byla služba rané péče zajišťována 2 sociálními pracovníky a 1
pracovníkem v sociálních službách na částečný pracovní úvazek ve spolupráci s dalšími členy
multidisciplinárního týmu (fyzioterapeut, ergoterapeut, speciální pedagog, tyfloped, klini. Celkový
počet úvazků činil .
Vzdělávání pracovníků: Poradkyně rané péče se v průběhu roku 2018 vzdělávali především na
kurzech zaměřených na práci s rodinou. Rozvíjeli se také v konceptu bazální stimulace a metodách
alternativní a augmentativní komunikace.
Prostorové vybavení: Terénní forma rané péče je poskytována individuálně v přirozeném prostředí
dítěte formou individuálních konzultací přímo v rodině. Ambulantní forma rané péče je poskytována
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v prostorách 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.
Další vybavení a pomůcky: Pracoviště rané péče bylo v roce 2018 průběžně vybavcováno dalšími
didaktickým a kompenzačními pomůckami, dětskými knihami a odbornou literaturou pro rodiče.
Pravidelné aktivity: Pravidelné 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 pedagogickopsychologického 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.
Jednorázové aktivity: Jednorázová nabídka odborných přednášek, seminářů a kurzů pro rodiče. V
průběhu roku 2018 byly zrealizovány 2 víkendové psychorehabilitační pobyty, kterých se zúčastnilo
celkem 24 rodin s dětmi.
Spolupráce: Poradkyně rané péče v duchu ucelené rehabilitace úzce spolupracují s dalšími
odborníky z centra ARPIDA (dětský neurolog, fyzioterapeut, pracovnice SPC, logoped,
muzikoterapeut). Další spolupráce byla navázána také s organizacemi, které poskytují sociální službu
raná péče (např. Appla, Středisko rané péče, IMy, Centrum Kaňka...) v Jihočeském kraji. Poradkyně
rané péče dále spolupracují s ostatními SPC pracovišti v rámci Jihočeského kraje. V roce 2017 byla ve
spolupráci s Centrem Kaňka podána žádost o finanční podporu na víkendový pobyt "Raná péče od
rána do večera" na Nadaci J§T. S touto nadací byla následně podepsána Smlouva o dlouhodobé
spolupráci.
Další důležité informace: Pro sociální službu raná péče byl z finančních prostředků získaných na akci
"Podpořme Arpidu s chutí 2017" a díky finanční podpoře firmy CB AUTO pořízen nový vůz značky
Fabia.
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Typ služby: Sociální služby
Obsah činnosti: Posláním služby je umožnit rodinám a jednotlivcům pečujícím o děti, mladistvé a
dospělé osoby se zdravotním postižením nezbytný odpočinek a čas k řešení osobních záležitostí v
podobě dočasného převzetí péče v akceptujícím a bezpečném prostředí. Služba zahrnuje: pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, stravování, ubytování,
sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Cíl služby: Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Je určena pro pečující
rodiny a jednotlivce - osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením z Jihočeského
kraje ve věku od 7 let do 40 let, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Kapacita: Maximální možná kapacita 3 klienti
Přibližný průměrný denní počet příjemců služby - 2
Celkový roční počet osob, jimž byla služba poskytnuta – 37
Personální zajištění: Počet fyzických pracovníků - 27
Přepočtený počet na plné úvazky - 4,86 (1celý úvazek, 2poloviční úvazky, zbytek DPP, DPČ).
Odborná kvalifikace personálu: Minimální vzdělání Kurz pracovníka v sociálních službách, SŠ, VOŠ,
VŠ se zaměřením na sociální služby nebo zdravotnictví. Všichni pracovníci splňují požadavnou
kvalifikaci pro pracovníka v sociálních službách.
Vzdělávání pracovníků: Pracovníci absolvují školení a vzdělávací kurzy se sociálním a zdravotnickým
zaměřením v rozsahu 24 hodin za rok. Jednalo se například o kurz správné manipulace s klientem s
telesným postižením, možnosti využívání alternativní a augmantativní komunikace u
nekomunikujících klientů nebo využívaní konceptu bazální stimulace.
Prostorové vybavení: OS probíhá v bytě 2+kk (denní místnost, ložnice), který je plně vybaven pro
potřeby nepřetržitého provozu, plně vybavená kuchyň pro potřeby klientů i asistentů. Vedle bytu je
k dispozici bezbariérová koupelna s bezbariérovým WC.
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Další vybavení a pomůcky: 2 polohovací postele, 1klasická postel, zvedák, koupací/polohovací
lehátko, relaxační pytel, který je možný využít i k potřebám polohování, 1 "éčko" pod nohy, 3
polohovací pastelky, podložka na sezení, polohovací polštář Nuch-nuch. V koupelně je k dispozici
pračka.
Pravidelné aktivity: Pravidelné - pokud je to možné, návštěva akce se vždy domlouvá přímo s
klientem, popřípadě s rodiči nebo zákonným zástupcem, snažíme se vyjít klientovi maximálně vstříc.
Mezi pravidelné akce patří návštěva např. kina, divadla, restaurace, kavárny. Účast na akcích, které
probíhají v městě ČB, např. návštěva akcí v rámci Léto ve městě, Múzy na vodě, návštěvy JČ muzea,
návštěvy Výstaviště ČB - Hobby, Země živitelka, Gastro fest. V rámci nácviku soběstačnosti patří
mezi pravidelné akce nakupování surovin v obchodech např. na oběd či večeři, kterou si pak klienti
sami uvaří.
Dosažené výsledky a cíle: Spokojenost klientů a rodinných příslušníků, klienti se na OS rádi vrací.
Počet klientů, kteří službu využívají každým rokem příbývá.
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NÁVAZNÁ PODPORA

Typ služby: Sociální služby
Obsah činnosti: Další podpůrné programy:
Integrační program
Komplexní podpora studentů praktické školy v jejich přechodu ze vzdělávání do dalšího dospělého
života. V červnu 2018 ukončili program 4 účastníci, z nich 2 přešli do dalšího vzdělávání, 2 do
návazných sociálních služeb. V březnu 2018 do něho vstoupili další 3.
Projekt “Jaké je to v práci?”
Individuální zapojení uživatelů sociálně terapeutických dílen do pracovních činností běžných firem,
organizací a institucí s podporou pracovního asistenta. V roce 2018 se uskutečnilo cca 500
individuálních zapojení uživatelů STD do provozu externích pracovišť. Projekt byl spolufinancován
Jihočeským krajem a Městem České Budějovice.
Projekt “Spolu do života”
Individuální začlenění dospělých uživatelů s tělesným a kombinovaným postižením do “míst
umožňujících zapojení” v běžném prostředí mimo centrum ARPIDA s podporou osobní asistence.
Tento projekt je od září 2018 připravován, v úplné podobě začne fungovat od září 2019 pro 6
uživatelů.
Návazná podpora
Podporuje a motivuje uživatele při 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. Pomáhá uživatelům a rodinám uživatelů se zprostředkováním služeb
navazujících na služby centra ARPIDA (např. osobní asistence, chráněné bydlení, odlehčovací služby
apod.).
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Projekt zaměstnávání - Aditus Pro, z.ú.
Činnost samostatné neziskové organizace vytvářející pracovní příležitosti pro motivované uživatele
sociálních služeb centra ARPIDA. V současné době je v provozu chráněné pracoviště ZELEŇ-ÚKLIDÚDRŽBA poskytující zejména údržbu zeleně. Součástí činnosti jsou i další pracovně rehabilitační
programy pro uživatele sociálních služeb. V roce 2018 bylo zaměstnáno 5 osob se ZP, 3 osoby se ZP
se účastnily přípravy k práci ve spolupráci s Úřadem práce v Českých Budějovicích. Aditus Pro
zároveň plnil roli externího pracoviště pro STD a místo pro praxi studentů praktické školy centra
ARPIDA. Více viz www.adituspro.cz.
Další důležité informace: Vedoucím návazné podpory byl v roce 2018 Mgr. Jan Šesták, Ph.D.

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Typ služby: Sociální služby
Obsah činnosti: Sociálně právní poradenství se zabývá problematikou příspěvků a dávek pro osoby
se zdravotním postižením, poradenstvím při výběru a možností financování kompenzačních a
rehabilitačních pomůcek, 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. Tuto službu v centru
ARPIDA zajišťuje Mgr. Dana Kopecká, která je zároveň i vedoucím sociálním pracovníkem centra
ARPIDA a své zkušenosti nabízí i pracovníkům ve všech poskytovaných sociálních službách.
Odborná kvalifikace personálu: Všichni pracovníci splňují požadavky na pracovníka v sociálních
službách. Vedoucí splňuje požadavky na sociálního praocvníka
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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 a ergoterapie. Zdravotní
stav našich klientů byl pravidelně sledován (vstupní a kontrolní vyšetření u lékařů,
funkční vyšetření hrubé a jemné motoriky se stanovením blízkého cíle
fyzioterapeutem a ergoterapeutem), byla indikována cílená terapie, průběh a výsledky
specializované péče byl vyhodnocován v rámci interdisciplinárního týmu. V roce 2018 bylo
průměrně ošetřeno specialisty 65 pacientů denně. Za rok byla odborná zdravotnická péče
poskytnuta 867 pacientům.

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. Specializovanou lékařskou péči poskytoval dětský
neurolog MUDr. Vladimír Peřina - vedoucí lékař centra ARPIDA,
rehabilitační lékařka MUDr. Rostislav Kaňka, MUDr. Mgr. Marcela
Míková, Ph.D., ortoped MUDr. Zdeněk Krátký. Jedenkrát měsíčně dojížděl z Prahy MUDr. Ing. Petr
Fiala, který aplikoval vybraným klientům akupresuru. Střední zdravotnické výkony pro všechny
lékařské odbornosti a klienty centra ARPIDA zajišťovala všeobecná zdravotní sestra Alexandra
Wohlgemuthová.

FYZIOTERAPIE

Typ služby: Zdravotnictví
Obsah činnosti: Fyzioterapie v centru ARPIDA se zaměřuje na uživatele s různými formami
pohybového onemocnění (nejčastěji s diagnózou: DMO, SMA, CMT, míšní léze, M. Pertes, skoliózy,
pooperační stavy, aj.). Velký důraz je kladen na odbornou intenzivní péči dětem do 1 roku věku
s ohroženým fyziologickým vývojem. Fyzioterapie je prováděna formou individuálního léčebného
tělocviku (Vojtova metoda, NDT - Bobath koncept pro děti, BPP - terapeutický koncept podle
Čápové, DNS – koncept podle prof. Koláře, ACT) a je úzce provázaná spoluprací s rodinami uživatelů.
Cíl služby: Cílem specializované péče na úseku fyzioterapie je maximální rozvoj motorických
schopností klienta, který vede k nejvyšší možné míře jeho samostatnosti, tělesnému komfortu s
minimem zdravotních komplikací a plnohodnotnému zařazení do kolektivu.
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Personální zajištění: Rehabilitační a terapeutická péče je zajišťována 11 fyzioterapeuty a 2
ergoterapeuty.
Vzdělávání pracovníků: V roce 2018 byl vyškolen jeden fyzioterapeut v konceptu BPP (terapeutický
koncept podle Čápové). Pokračovalo pravidelné pracovní a konzultační setkávání (1x měsíčně) s
prezentování terapeutických postupů u konkrétního klienta.
Prostorové vybavení: Terapie se uskutečňují ve vybavených pracovnách fyzioterapeutů, v prostorné
tělocvičně (stimulační pomůcky, dráhy, skupinová cvičení), na vodoléčebném úseku (vířivá
a perličková lázeň, termoterapie), který byl nově vybaven transportním zařízením a v místnosti
magnetoterapie. Hipoterapie probíhá v přilehlém hiporehabilitačním areálu centra ARPIDA. Nově
byla vytvořena místnost pro vertikalizaci klientů, vybavená audiovizuálními pomůckami.
Pravidelné aktivity: Fyzioterapeuti a ergoterapeuti se kromě péče standardně probíhající v centru
ARPIDA podíleli na zajištění terapie při ozdravných pobytech našich klientů (škola, školka, stacionář,
letní tábory Arpidy). I v roce 2018 pokračovala spolupráce s rodiči na vytváření, plnění a
vyhodnocování individuálních terapeutických plánů. V pravidelných třítýdenních intervalech
pokračovala spolupráce s Protetikou Skuteč. V období letních prázdnin se uskutečnily dva týdenní
turnusy „Letní intenzivní hiporehabilitace“.
V průběhu celého roku probíhá ve 4 - 8 týdenních turnusech speciální cvičení v kosmických
oblečcích, které klientům napomáhá aktivovat centrální nervový systém, normalizovat svalový
tonus, korigovat pohybové stereotypy a umožňuje dosud nechodícím klientům udržet rovnováhu,
stabilizovat stoj a zahájit chůzi.
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ERGOTERAPIE

Typ služby: Zdravotnictví
Obsah činnosti: Ergoterapii v centru ARPIDA indikuje odborný lékař a je realizována ergoterapeuty s
vysokoškolským vzděláním v oboru ergoterapie. Zaměřena je 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.
Cíl služby: Zlepšení motorických dovedností k vyšší soběstačnosti ve všedních denních činnostech.
Kapacita: . Ročně využije tuto službu asi 237 osob.
Personální zajištění: 1 ergoterapeut na plný úvazek a 2. na 0,2 září-duben, květen-srpen - 0,4
úvazku. Celkový počet úvazků činil .
Odborná kvalifikace personálu: Vysokoškolské vzdělání
Vzdělávání pracovníků: Školení, kurzy - obě ergoterapeutky se zúčastnili seminářů AAK, Podpora
soběstačnosti dětí se zdravotním znevýhodněním a seminář Senzorické integrace.
V roce 2017 byla ergoterapeutka proškolena v používání Walkaidu a pracovala s ním po dobu, kdy
byl zapůjčen na rehabilitačním úseku, dále se zúčastnila kurzu dlahování.
Další vybavení a pomůcky: Nově se na úsek ergoterapie pořídil nočník a redukce na WC, flexibilní
příbory, které se dají ohýbat pro děti, které se učí jíst, a truhláři zhotovená rehabilitační lavice
Jednorázové aktivity: Ozdravný pobyt se stacionářem v Pluhově Ždáru
Spolupráce: Během celého roku probíhala spolupráce s ranou péčí, kdy ergoterapeut navštěvoval
rodiny přímo v domácím prostředí. Nadále fungovala spolupráce se sociální rehabilitací v rámci
integračního programu, s protetikou a s dalšími kolegy z multidisciplinárního týmu.
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KLINICKÁ LOGOPEDIE

Typ služby: Zdravotnictví
Obsah činnosti: Klinická logopedie v centru ARPIDA usiluje o řečovou reedukaci.
Cíl služby:
Kapacita: Služby logopedie využilo v roce 2018 celkem xxx klientů.
Personální zajištění: Personálně byl úsek logopedie obsazen 3 klinickými logopedy. Celkový počet
úvazků činil 2,2 úvazku.
Vzdělávání pracovníků: Probíhala předatestační příprava na získání odbornosti klinického logopeda.
Prostorové vybavení: Úsek logopedie má k dispozici 3 pracovny, z nichž jedna je prostorově
nedostatečná.
Pravidelné aktivity: 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 byla 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.
Další důležité informace: Vedoucím klinickým logopedem byla v roce 2018 Mgr. Štěpánka Rešlová.
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REALIZOVANÉ PROJEKTY

OP VVV – Vzdělávání v MŠ a ZŠ při centru Arpida
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodů dětí z
mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.
OP VVV – Vzdělávání v SŠ při centru Arpida
Personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů,
podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.
OPZ - Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji
Cílem projektu je zajistit dostupnost a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb na území
Jihočeského kraje, konkrétně sociálně terapeutické dílny.
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DALŠÍ OBECNÉ INFORMACE O ČINNOSTI CENTRA ARPIDA.
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Vzděláváme pracovníky, rodiče i klienty v otázkách sexuality lidí s postižením.
Proběhl další ročník plesu Arpidy s kapelou „Kocourovo kartáč“.
Následoval nedělní dětský karneval se skupinou Rybníkáři.
Dětská skupina K.R.B zahrála hymnu na hokeji v Budvar aréně.
Pro naše seniory byl uspořádán v centru ARPIDA „Večer pod lampou“.
Dětská skupina K.R.B nacvičila a natočila se zpěvákem Pekařem píseň „Naděje je“.
Dětská skupina K.R.B natočila se skupinou Vypsaná Fixa a s hercem Jiřím Mádlem video k písni „Čtyři slunce“.
Proběhly tradiční workshopové „Velikonoční tradice“ s pohádkou.
Celý rok stanice zájmových činností organizovala turnaje 1., 2., a 3. ligy v iBoccie.
Navštívila nás paní hejtmanka Mgr. Ivana Stráská.
Proběhly dva psychorehabilitační pobyty pro rodiny čerpající službu rané péče.
Záchranáři proškolili všechny pracovníky v první pomoci.
Škola absolvovala úspěšný týdenní pobyt na Rožmberku.
Proběhl teambuildingový víkendový pobyt zdravotníků na Čeňkově Pile.
Denní stacionáře si užili relaxační pobyty v Pluhově Žďáru.
Sociální pracovníci nabídli školení v manipulaci s imobilním člověkem.
Dětský den v centru ARPIDA nabídl dětem účast na „olympijských hrách“ centra ARPIDA.
Úspěšně proběhly závěrečné zkoušky na střední škole při centru ARPIDA.
Na hudebním festivalu Arpiďácká POHODIČKA nám zahráli společně s Nezmary i SemTam, Pavlína Jíšová,
Epydemye a Pokáč.
Proběhl zážitkově relaxační pobyt STD ve Stříteži u Volyně.
Velká skupina dětí se vypravila do Italského Caorle v rámci akce „Pojedeme k moři“.
Policejní techniku a práci i se zásahem si mohly děti prohlédnout na akci „Dopoledne s policií“
Sociálně terapeutická dílna vystavovala své výtvory v Alšově jihočeské galerii v Bechyni.
Během léta probíhaly letní turnusy denního stacionáře.
Letní tábor pro děti v Pluhově Žďáru byl plný pirátů a dobrodružství na moři.
Úspěšně proběhl první ročník letního tábora pro dospělé v Bukové LT18+.
V rámci 25. výročí zahájení činnosti centra ARPIDA proběhla úžasná výstava „ARPIDA 25 let ve fotografii“
Pro rodiče a pracovníky byla připravena oslava výročí 25 let formou zahradní slavnosti.
Proběhla benefiční gastroakce s panem Tůmou a mnoha dalšími kuchaři „Podpořme Arpidu s chutí 2018“.
Na moštování nám praktická škola vyrobila spoustu lahodného jablečného moštu.
Dětská skupina K.R.B vystoupila s Pekařem na hokejovém zápase Motoru.
Proběhl „Turnaj ředitelů“ v IBoccii pro partnerské organizace z Českých Budějovic a okolí.
Uspořádali jsme otevřený kurz „preterapie“.
Velkým dnem byl pro nás mega koncert ARPI.DAY, na kterém vystoupily skupiny K.R.B., The TapTap, Vypsaná
fixa, Love gangsters, Pekař, Jakub Děkan. Skvěle moderoval Jiří Mádl.
Při tradičním „betlémování“ vytvořili Arpiďáci zcela nový, ale tradiční betlém.
Sázeli jsme Lípu republiky ke 100 letům.
V rámci 25. výročí zahájení činnosti centra ARPIDA proběhla konference „První pracovní setkání Asociace
ucelené rehabilitace,“ kde byla založena Asociace ucelené rehabilitace ČR.
Proběhla oblíbená akce spojená s různými úpravami jídel z dýně – Dýňování.
Dětská skupina K.R.B. vystoupila na filmovém festivalu Černá věž s Jihočeským Orchestrem Big Band
Symphonic.
Prošli jsme certifikací Značka kvality pro denní stacionář a získali 5 hvězd.
Proběhl adventní pobyt rodin s dětmi v Českém Krumlově
Mikuláš ve škole přivedl na krátký koncert Tomáše Kluse
Andělská aukce potvrdila zájem o dětské práce z arteterapeutického ateliéru Arpidy a ochotu našich dárců.
Centrum ARPIDA mělo svůj stánek na vánočních trzích s prodejem výrobků STD
Proběhly tradiční workshopové „Vánoční tradice“.
Vánoční setkání zaměstnanců centra ARPIDA.
V kulise naslámovaného betlému se uskutečnilo divadelní vystoupení pracovníků a klientů centra ARPIDA.
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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.
Centrum ARPIDA je klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty, Pedagogické fakulty a Teologické fakulty
Jihočeské univerzity. Při práci s dobrovolníky centrum ARPIDA spolupracuje s národním dobrovolnickým centrem
Hestia. I v roce 2018 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. Důležitá je i pomoc a spolupráce s Magistrátem města České Budějovice, který rovněž podporuje
poskytované sociální služby. Velice přínosná je spolupráce s pracovišti praktického výcviku, kam dochází žáci praktické
školy dvouleté a uživatelé sociálních služeb v rámci pracovní rehabilitace. Jsou to: 1. sociální družstvo Vlna, České
Budějovice (rozebírání elektroodpadu, kompletační práce), Kavárna Jiný svět, České Budějovice (obsluha v kavárně,
úklidové práce), Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (administrativní a úklidové práce), Akademická
knihovna v Českých Budějovicích (administrativní a úklidové práce), Swietelsky České Budějovice (pomocné práce v
administrativě), Aditus Pro, z.ú. České Budějovice (pomocné práce při údržbě zeleně), prodejna COOP Lužnice České
Budějovice, Domov důchodců Máj, Městys Křemže, COOP Křemže, Biologické centrum Jihočeské univerzity. 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.). Vážíme si spolupráce s Jedličkovým ústavem, který nám umožňuje
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 spolupráci v podobě pronájmu pozemků pro pastvu
našich koní na hipoterapii. Alzheimercentrum České Budějovice s námi spolupracuje v podobě ubytovací služby
rodinám na 14-ti denních pobytech, pronájmu bytové jednotky pro potřeby odlehčovacích služeb a také stravování pro
sociálně terapeutické dílny a denní stacionář. Slečna Barbora Povišerová je naším spolehlivým 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, který nás podporuje jak
vlastními financemi, tak realizací společných grantů a projektů. Významným partnerem je pro nás Protetika Skuteč,
která 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. Velikou pomocí jsou pro nás
kvalitní grafické návrhy plakátů, letáků a informačních materiálů panem Tomášem Beritem, které vytváří náš PR profil a
dále Tomáš Paulík, který nám pomáhá s údržbou webových stránek. Velkou pomocí v oblasti hipoterapie je pro nás
veterinární péče o naše koně od MVDr. Emanuela Krejcara. Naším stálým pomocníkem a mecenášem byl i v roce 2018
herec pan Jiří Mádl. Těší nás spolupráce s hudebními skupinami Nezmaři v podobě skorofestu „Arpiďácká Pohodička“ a
skupinami „Brusný kotouče“ a „Kocourovo kartáč“, které nás zvedají k tanci na jednorázových akcích. Pravidelnou
velkou pomocí a partnerem je pro nás rodina Borovkova a jejich firma Borovka Event s.r.o. V roce 2018 jsme
spolupracovali s neonatologickým pracovištěm Nemocnice České Budějovice. Naším partnerem v několika benefičních
akcích byl i v roce 2018 HC Motor České Budějovice. Dále chceme poděkovat za finanční podporu všem nadacím a
nadačním fondům, kteří nám tak umožnili realizovat naše projekty i v tomto roce. Jedná se o Nadace J&T, Nadace KB
Jistota, Nadační fond AVAST, Nadace AGROFERT, Nadace Vodafone a Nadační fond Tesco.
V roce 2018 pracovali v centru ARPIDA tito dobrovolníci: Hošnová Danuše, Jindrová Štěpánka, Koubová
Michaela, Němcová Kateřina, Prokešová Jiřina, Rasochová Klára, Slováček Jiří, Swajnochová Soňa, Sýkorová Barbora.
Účinná pomoc ze strany těchto partnerů, ale i dalších dárců, sponzorů, příznivců a dobrovolníků, nám umožňuje
jednak realizovat naše investiční záměry, ale také udržet a rozvíjet celou škálu poskytovaných služeb.
Děkujeme za spolupráci a podporu.
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NAŠI DÁRCI V ROCE 2018
2 G servis s.r.o.
A.C.G. PRAHA a.s.
A8000 s. r. o.
AgroProtec s.r.o.
Alšova jihočeská galerie
Ambrož Petr Ing.
Amigo-Mexická restaurace a pizzeria
ARTO DESIGN, s.r.o.
ASTRA Český Krumlov s.r.o.
Babánková Dagmar
Baroň Pavel
Baroň Vítězslav
Beneš Miroslav, Ing.
Berdych Vladislav
Beute Kateřina
Boháč Jiří
Boukalová Marie
Boušková Věra, MUDr.
Braný Lubomír, Ing.
Bruner Josef
Budweiser Gastro s.r.o.
CB Auto a.s.
CBEU a.s.
Clarion Congress Hotel
Clientology Institute s.r.o.
Colney s.r.o.
Creative Video
Čapková Ivana, Ing.
Čápová Lenka, MUDr.
Čarvaš Michal Ing. MBA.
Čermáková Jana Ing.
Černohorský David
Černý Michal Ing.
České reálné gymnázium s.r.o. - žáci
Český červený kříž České Budějovice
Český červený kříž Křenovice
ČEZ Motor České Budějovice
ČSAD Autobusy Č. Budějovice, a. s.
Čutková Romana
David Tomáš Ing.
DEXET s.r.o.
Divoký Luboš
dm drogerie markt s.r.o
Dobiáš Miroslav
DOMUS správa nemovitostí spol. s r.o.
DV stav s.r.o.
Dvořáčková Michaela
Džuba Milan
E.ON ENERGIEa.s.
Ederová Markéta
EDIKT a.s.

EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o.
Erhart Marek, Ing. - MOLO
Faktorová Jana, Ing.
Fiedler Petr Ing.
Fiedlerová Barbora
Flígr Miroslav, Bc.
Fránová Radka, Ing.
Galileo Production
GASTKOM - Gastron. agentura
Gaži Martin
Gutteková Jana, Mgr. MgA.
GynPro CB s.r.o.
Hadač Martin
Hais Pavel
Hájková Silvie, Mgr.
Hanigerová Drahomíra
Hasičský záchranný sbor JK
Hašová Danuše MUDr.
Hermann Josef
Heřman Jiří Ing.
Hitrádio Faktor
Hnídek Aleš
Holub
Holubovi Jana a Ondřej
Hrdý Jindřich
Hybnerová Ivana
HYDRO&KOV s.r.o.
Chytrová Marie
INPRESS a.s.
Jakubíčková Zora, MUDr.
Janata Jan Ing.
Janeček Kamil
Janeček Pavel
Jaroš Vojtěch, Bc.
Jednota, spotřební družstvo
Jehličková
Jiříček Michal
Jíšová Jana Mgr.
Jochmann Immobilien s.r.o.
Jurčička Aleš
Kafka Tomáš, Bc.
Kalná Jana
Kalná Ludmila
Kalná Vladislava
Kašpar Jan st.
Kavárna CafeArt
Kavárna Plachý Café
KDU-ČSL - MěO Vodňany
KeyTec Č.Budějovice s.r.o.
Kino Kotva
Klár Tomáš
Koblihovi Ivana a Miroslav
Kocanda Radek
Kocourovo Kartáč
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Kollmann Jan
Koppová Zdeňka PaedDr.
Kosmák Lukáš
Kotek Čestmír
Kotilová Libuše
Krajské vojenské velitelství
Krajský soud v Č. Budějovicích
Král Filip MUDr.
Krásnický Václav, Ing.
Kratochvíl Kryštof
Kratochvíl Miloš Ing.
Kratochvílová Klára
Krejcar Emanuel MVDr.
Krejcarová Olga MUDr.
Krištůfek Václav
Krištůfková Michaela
Krumlovský mlýn a.s.
Kubal Miroslav
Kubašta Václav Ing.
KUBOUŠEK s.r.o.
Kuboušková Jana
Kučerová Barbora
Kudláčková Marcela
Kunzovi
Kupka Martin
Květounová Jana
Lázně Bechyně s.r.o.
Lesy České republiky, s.p.
Liláková Hana Mgr.
Liška
Majrych Václav
Maleček Josef Mgr.
MANA Consulting s.r.o.
Maňhal Petr
Mareš Rudolf Mgr.
Mašková Jana
Matějová Kateřina
Mateřská škola Zliv
Medicco s.r.o.
Mental med s.r.o.
Město Lišov
Město Větřní
Městský úřad Český Krumlov
Městský úřad Týn nad Vltavou
Městský úřad Zliv
Mičanová Šárka MUDr.
Michal Dosek
Mikeš Pavel Ing.
Míková Jana
Motorest Pegast s.r.o.
M-Restaurant s.r.o.
Müller Petr
Nadace AGROFERT
Nadace Komerční banky,a.s. - Jistota

Nadace Vodafone Česká republika
Nadační fond Ava
Nadační fond AVAST
Nadační fond Chance 4 Children
Nadační fond Tesco
Návara Jan, Ing.
Nemocnice Č. Budějovice, a.s.
Nesporý Petr
Nicotrans a.s.
Nováčkovi
Novák Miroslav, Mgr. MBA
Nováková Markéta
NOVATO, spol. s r.o.
Obec Dubné
Opekarovi Irena a Miroslav
Otherm s.r.o.
Padevět Martin
Padevět Pavel
Pakandlová Věra
Pánková Silvie
Paulík Tomáš Mgr.
PCO - hlídací služba s.r.o.
Pedagogická fakulta JU
Pelouch Pavel
PENAM, a.s.
Perina Josef
Petrovská Marcela
Petrželková Lucie Ing.
Placanda Vladimír
Platilová Jana
Poděbradka a.s.
Postl Zdeněk
Pošumavská komorní filharmonie
PRECIS HOLDING, s.r.o.
Prokopová Lenka
Prosová Denisa
Psychoterapie MK s.r.o.
Quadria s.r.o.
Reindl Ludvík
Restaurace u Míry
Ring&Roll s.r.o.
Robert Bosch, spol. s r.o.
Rodryčová Eva, Mgr.
Rotary Club České Budějovice
Řechtáček Jiří
Sdružená obec Baráčníků
Sellnerová Tereza
SCHIEDEL, s.r.o.
Schneiderová Pavla
Sinai Mário
Sirovátka Jakub
Sluková Zita
SOŠ a SOU Písek
SOŠ veterinární, mechan. a zahradn.
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Souček Ivan
Součková
Soukromá ZŠ a MŠ Viva Bambini
Soukupová Karolína, Mgr.
STARNET, s.r.o.
Statutární město České Budějovice
Stavby Stára s.r.o.
Stavební poradna, spol. s r.o.
STAVOKLIMA, s.r.o.
Stehlík Josef Ing.
Stetsoni
STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o.
STK České Budějovice s.r.o.
Strobl Jan Ing.
Stroblová Zuzana
Střední umělecko průmyslová škola sv. Anežky České
Suchánek Jiří
Suk Miroslav
Sukdolová Helena
SVOBODA Trade s.r.o.
Šácha
Šenkýřová Hana
Šestáková Libuše, Ph.Dr.
Šilhavecký Pavel JUDr.
Šíma Jaroslav, Mgr. MBA
Šíma Petr
Šimánková Ivana Mgr. MgA.
Šinkner Robert Ing., MBA
Škrleta Josef
Šmíd Přemysl
Švamberková Eva
Švarz Bohuslav
Švepešová Alena, Mgr.
Tauber Petr
Tecam, spol. s.r.o.
Teplý Jan Ing.
Tesařová Jana
TKP geo s.r.o.
Tolar Josef
Trajer Pavel
Trajerová Hana
Tupý Dominika
Urubek Pavel, Ing.
Vacek Jiří
Váchová Anna
Váchová Michaela
Velká lóže pecařská
Vietnamský svaz v Č.Budějovicích
Viktorová Věra
Vinotéka Mgr. Dan Ambler
Vít Marek
Vít Vojtěch Ing. arch.
Vlček Jaroslav Ing.
Vobořilová Jitka

Vochozka Václav
VOLF kancelářské potřeby
Vopátková Marcela
Vorel Jan, MUDr.
Vorlová Dana
Vostrovská Marika, Mgr.
Vránovi
Výstaviště České Budějovice, a.s.
Wejskrab Radim
Witigo v.o.s.
Wohlgemuth Marek, Mgr. Ing.
YARA Agri Czech Republic s.r.o.
Zámiš Jaroslav Ing.
ZEMCHEBA, s.r.o.
ZO OS KOVO Groz-Beckert Czech s.r.o.
ZŠ a MŠ Dubné
Zvánovec Jan
Žáková Pavla MUDr.
Žampach Pavel MUDr.
Žatecká Vojíková Silvie
Žejdl Jiří Ing.
Žibřid Petr Ing.
Žifčáková Kamila

Uvědomujeme si, že bez této důležité pomoci bychom naše
služby nemohli poskytovat ve stávající šíři a kvalitě. Navíc
nás velice motivuje Vaše důvěra. Všem dárcům proto náleží
naše upřímné poděkování, vděk a úcta.
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018

Údaje uvedené v tisících Kč.

celkem z.ú.
o.p.s.
93 067 91 345
1 722
-57 037 -58 396
1 359
Oprávky celkem
101
68
33
Materiál na skladě
214
203
11
Pokladna
10 469
6 804
3 665
Bankovní účty
5 086
5 081
5
Pohledávky celkem
7 374
2 740
4 634
Závazky celkem
611
611
0
Dlouhodobý bankovní úvěr
Náklady
48 859 24 249
24 610
Osobní náklady
36 661 18 223
18 438
Mzdové náklady
12 039
5 875
6 164
Soc.a zdrav.pojištění
159
151
8
Ostatní sociální náklady
3 242
3 102
140
Odpisy majetku
2 531
1 076
1 455
Spotřeba materiálu
2 538
1 413
1 125
Spotřeba energii
4 332
2 766
1 566
Služby
458
430
28
z toho Opravy a udržování
33
18
15
z toho Cestovné
78
41
37
z toho Reprezentace
641
558
83
Jiné náklady
22
22
0
Úroky
21
21
0
Daně a poplatky
Náklady celkem
62 186 33 207
28 979
Výnosy
37 881 12 810
25 071
Dotace
16 952 14 131
2 821
Tržby za vlastní výkony
5 413
4 929
484
Dary
992
908
84
Jiné výnosy
Výnosy celkem
61 238 32 778
28 460
Hospodářský
výsledek
-948
-429
-519
Zdroje financování provozu
11 064 11 064
Dotace od státu
813
723
90
Dotace Statutární město ČB
403
0
403
Dotace EU
25 510
932
24 578
Dotace JčK
91
91
Ostatní granty a dotace
23
357
19
968
3 389
Vlastní zdroje
Zdroje celkem
61 238 32 778
28 460
Popis

Dlouhodobý majetek celkem

Zprávu o hospodaření v roce 2018 zpracovala
Ing. Jana Faktorová
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PODĚKOVÁNÍ

Možnost nabízet a zajistit kvalitní a komplexní služby se zachováním individuálního a lidského
přístupu k osobám s postižením a jejich rodinám v roce 2018 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 náš upřímný dík všem, kteří se o to zasloužili - našim klientům
a jejich rodinám za důvěru a spolupráci, pracovníkům centra ARPIDA za odpovědnou práci, správní
a dozorčí radě a všem dobrovolníkům za jejich čas a ochotu, státním institucím, partnerským
organizacím za spolupráci 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:
z.ú. - 161544543 / 0300
o.p.s. – 191331127 / 0300

