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Úvodní slovo ředitele
V uplynulém roce 2013 začalo centrum ARPIDA odpočítávat třetí desítku let činnosti. Ohlédnutí za 20 lety práce a života proběhlo na podzim a ukázalo nám, že i malými kroky lze dojít
daleko. Vedle těchto oslav bylo třeba opět samozřejmě zajistit stávající služby a zase trochu
posunout kameny vytyčující naše možnosti. Rozšířili jsme mateřskou školu o jednu novou
třídu a vybudovali nová pracoviště ergoterapie. Ve spolupráci se Senior domem jsme zajistili
celoroční ubytování pro dvě rodiny s dětmi na pobytech. Pokračovali jsme ve vzdělávání
pracovníků v sociálních službách.
Uspořádali jsme dvě odborné konference. Zahájili jsme činnost „Klubu rodičů“. Vybavili
jsme třídy novou interaktivní tabulí. Rozšířili jsme kroužky školní družiny. Doplnili jsme tým
odborných pracovníků a omladili jsme stádo našich hiporehabilitačních koní.
V této naší každodenní práci se vždy v pravou chvíli našla pomoc ze strany našich
sponzorů, dárců a příznivců. Za tuto jejich požehnanou a účinnou pomoc jsme velmi vděčni
a upřímně za ni děkujeme. Velmi si vážíme důvěry a spolupráce našich klientů a jejich rodin.
Budeme se snažit všemi prostředky tento vztah podporovat. Za spolupráci, obětavost
a dobrou vůli děkujeme také správní radě a zejména předsedovi správní rady panu Jaroslavu Klabouchovi i všem členům dozorčí rady centra ARPIDA.
V neposlední řadě děkuji za vynaložené úsilí a dobrou vůli všem obětavým pracovníkům
centra ARPIDA. Právě díky jejich odpovědné a týmové práci můžeme považovat rok 2013
i s jeho úkoly a obtížemi za úspěšný, což nás naplňuje nadějí i do budoucna a zároveň posiluje naši víru ve smysl společně vykonané práce.

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:
Nabízíme denní pomoc a komplexní koordinovanou péči dětem, mládeži a dospělým
lidem s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením v duchu uceleného systému
rehabilitace. Účelně tak propojujeme péči v oblasti sociální (sociální služby), výchovně
vzdělávací (školy a školská zařízení) a zdravotní (nestátní zdravotnické zařízení). Současně
usilujeme i o podporu rodin, které o tyto osoby trvale pečují.
Subjekty:
Centrum ARPIDA svou činnost zajišťovala v roce 2013 prostřednictvím těchto právních
subjektů
• ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.
• Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.
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 sociální služby). Každého uživatele
individuálně podporujeme při rozvoji jeho samostatnosti a soběstačnosti tak, aby mohl
vést důstojný život s co největší mírou zapojení do společnosti.
Výroční zpráva centra ARPIDA za rok 2013
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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

Vize
Vzhledem k již výše zmíněnému výročí 20 let činnosti se rozrůstá naše cílová skupina
o dospělé osoby s různými formami postižení. Naší prioritou v rozvoji je nabídnout této
skupině a jejich rodinám vizi zahrnující denní péči, seberealizaci a co nejvyšší schopnost
samostatného bydlení. Rádi bychom proto v roce 2014 vytvořili koncepci následné péče
a dlouhodobý plán rozvoje centra ARPIDA. S ohledem na nový občanský zákoník bude
naším úkolem rovněž přechod centra ARPIDA na novou právní formu. Tento krok bude
vyžadovat spolupráci se členy stávajícího občanského sdružení ARPIDA. V oblasti služeb
pro pečující rodiny se budeme snažit nabídnout některou z dalších forem odlehčovacích
služeb. Vytrvale a opakovaně budeme usilovat o získání investičních dotací na vybudování
nových prostor potřebných pro denní stacionář a další návazné služby. Rádi bychom ve
spolupráci s rodinami našich klientů ovlivnili v následujícím období i strategické dokumenty města a kraje.

Organizační struktura centra ARPIDA
Centrum ARPIDA, o.s.
Valná hromada: členská základna – 84 členů
Správní rada:
• Jaroslav Klabouch – předseda, Alena Pekárková – místopředseda, Jan Rada – člen
SR, Jana Tesařová – člen SR, Marek Wohlgemuth – člen SR
Dozorčí rada:
• Jiří Holý, Irena Krigarová, Eva Škopková
Ředitel: Marek Wohlgemuth

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.
Správní rada:
• Jaroslav Klabouch – předseda, Alena Pekárková – místopředseda, Jan Rada – člen
SR
Dozorčí rada:
• Jiří Holý, Irena Krigarová, Eva Škopková
Ředitel: Marek Wohlgemuth
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Vedení centra arpida
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Personální zajištění
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Naše činnost v roce 2013
Pravidelná denní činnost v číslech:

Popis innosti

Po ty
všichni uživatelé
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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 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. Od 1.9.2013 zahájila provoz
nová třída mateřské školy. S dětmi
se pracuje zpravidla ve třech třídách,
v každé třídě je zařazeno 8-10 dětí,
se kterými pracují dvě učitelky 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 - školka v přírodě, spolupráce s MŠ Jizerská, karneval v MŠ, návštěva statku
v Křenovicích, návštěva knihovny, výlov rybníka, spolupráce s CEGV Cassiopeia, návštěvy
divadla a další tradiční akce MŠ. Personálně byla mateřská škola obsazena od září 2013
pěti učitelkami MŠ na celý úvazek, jednou uklízečkou na celý úvazek a jednou pomocnicí
na částečný úvazek. Do mateřské školy docházelo v průběhu roku celkem 36 dětí.

Základní škola, základní škola speciální a praktická škola dvouletá
Zajišťují výchovu a vzdělávání (pedagogické prostředky uceleného systému rehabilitace)
dětem, žákům a studentům s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením od 5 do
26 let. Sdružují základní školu, základní školu praktickou, základní školu speciální včetně
rehabilitačního vzdělávacího programu, třídu přípravného stupně základní školy speciální,
střední školu - dvouletou praktickou školu, školní družinu, speciálně pedagogické centrum,
stanici zájmových činností a školní jídelnu. Díky nízkému 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
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speciální, desetiletou školní docházku a rozložení učiva v prvním
ročníku do dvou let. Žáci mají
možnost pokračovat ve studiu na
praktické škole dvouleté (střední
škola). Kvalita výuky se v roce
2013 zvýšila i díky zapojení IT
technologií (interaktivní tabule,
iPady). Díky projektu EU-Peníze školám vytvořili naši učitelé
pro potřeby výuky více jak 500
digitálních učebních materiálů.
Tyto materiály jsme zveřejnili pro
potřeby podobně zaměřených
škol. Základní školu navštěvovalo 16 žáků, základní školu praktickou 14 žáků, přípravný
stupeň základní školy speciální 5 dětí, základní školu speciální 22 žáků, základní školu
speciální - rehabilitační vzdělávací program 11 žáků a praktickou školu dvouletou 7 studentů. Personálně byly školy obsazeny 17 speciálními pedagogy (1 pověřen vedením + 14
vedoucích učitelů + 1 muzikoterapeut + 1 arteterapeut ), jedním vedoucím vychovatelem,
devíti asistenty pedagoga a dvěma osobními asistenty. V rámci škol při centru ARPIDA
proběhly i tradiční jednorázové a pobytové akce (dětský karneval, velikonoční tradice,
ozdravný pobyt, dětský den, vánoční tradice). Celý rok byly realizovány výukové projekty
ve spolupráci s CEGV Cassiopeia a Hafíkem o.s.

Speciálně pedagogické centrum
SPC poskytovalo v roce 2013 poradenské služby dětem, žákům, studentům s převažujícím tělesným (motorickým) postižením a kombinovaným postižením z Jihočeského
kraje, jejich rodičům a pedagogům. Na základě psychologické a speciálně pedagogické
diagnostiky je činnost zaměřena na podporu všestranného rozvoje dítěte od raného věku,
podporu při vzdělávání v MŠ, ZŠ a SŠ, které může probíhat formou integrovaného vzdělávání nebo vzdělávání ve speciálních školách. Činnost je realizována prostřednictvím ambulantních a terénních služeb. Služby SPC využilo celkem 255 klientů, z toho z běžných
škol 88, ze speciálních škol 129, z rodin a školsky nezařazených 38. Personálně bylo SPC
obsazeno jedním psychologem na
plný úvazek, dvěma speciálními
pedagogy na plný úvazek a dalšími odborníky centra ARPIDA
(sociální pracovník, arteterapeut,
logoped, aj.). V rámci arteterapie
pracoval úspěšně celý rok arteterapeutický ateliér, který vytvořil
mimo jiné i kolekci překrásných
obrázků pro „Andělskou aukci“
a úspěšně reprezentoval centrum
ARPIDA na mezinárodní výtvarné
soutěži „Lidická růže“, kde děti
získaly medaile i čestná uznání.

Výroční zpráva centra ARPIDA za rok 2013
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Stanice zájmových činností
Stanice zájmových činností nabízela
v roce 2013 celkem 16 kroužků v těchto
oborech - práce se dřevem, angličtina
hrou, arteterapie, keramika, dramatický
kroužek, zpěváčci, malí zpěváčci, muzikoterapie. Dramatický kroužek I. z centra
ARPIDA se zúčastnil festivalu Mental
Power Prague Film a se svým filmem
„Koleje“ vyhrál ocenění „nejlepší film“.
Stanice organizovala též tradiční oblíbené
jednorázové akce, jako je např. Mikuláš,
Vánoční tradice, Maškarní karneval a Velikonoční tradice. Uskutečnily se rovněž
letní pobytové akce pro děti s tělesným a kombinovaným postižením v Albrechticích nad
Vltavou, a pro rodiny s dětmi s tělesným a kombinovaným postižením v Bukové u Nových
Hradů. V rámci stanice zájmových činností proběhlo několik úspěšných veřejných vystoupení kroužku „Zpěváčků“.

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 souladu s rejstříkem škol) v roce 2013 zřízena 4 oddělení, kde bylo zapsáno
celkem 55 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 ŠD probíhaly v roce 2013
tyto zájmové kroužky: počítačový, hudební, kreativní, turistický, taneční a kroužek vaření.

Školní jídelna
Školní jídelna disponuje vlastní kuchyní
vybavenou moderním zařízením umožňujícím zajistit více než 200 stravovacích dávek. Většina jídel je připravována v novém
konvektomatu. Kuchyně prošla úspěšně
certifikací zajištění kritických bodů a splňuje tak všechny potřebné parametry.
Sledujeme nejen povinné nutriční hodnoty
stravy pro všechny skupiny strávníků, ale
strava je navíc velice chutná s charakterem domácí stravy. Pro děti a žáky připravujeme kromě oběda také přesnídávky
a svačiny. Personálně je kuchyně obsazena jednou vedoucí, dvěma kuchařkami a dvěma
pomocnými silami na částečný úvazek (chráněné pracoviště). Počet strávníků ke konci
roku 2013 byl 219. Kapacita jídelny je tím již vyčerpána, a proto klienti některých služeb
musí využívat jídelnu v sousedním Senior domu.
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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, o.s.

Osobní asistence
Posláním osobní asistence 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 2013 probíhalo za podpory klíčových pracovníků vytváření individuálních
plánů a cílů osobní asistence v půlročních intervalech s vyhodnocením. Pracovníci na
pozicích osobních asistentů byli zapojení do projektu vzdělávání pracovníků v sociálních
službách. V roce 2013 jsme zajišťovali službu osobní asistence pro 83 uživatelů. Personálně byla služba obsazena 34 pracovníky v sociálních službách – osobní asistent a jedním
sociálním pracovníkem na částečný úvazek.

Denní stacionář pro osoby s tělesným postižením v kombinaci
s hlubokým mentálním postižením
V denním stacionáři pro osoby s tělesným postižením v kombinaci s hlubokým mentálním
postižením byla vyšší náročnost na počty pracovníků a prostorové a sociální
vybavení. Službu jsme zajišťovali celkem 14 uživatelům, o které se staralo
6 pracovníků v sociálních službách.
K dispozici měli 2 velké místnosti s vlastním sociálním zařízením.
Kromě konceptu bazální stimulace
byl v programu vytvořen také prostor
pro edukační činnost. Vzdělávání bylo
realizováno v souladu s ustanoveními
§ 42, zákona 561/2004 Sb. (školský
zákon). Opomíjeny nebyly ani terapie
Výroční zpráva centra ARPIDA za rok 2013
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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.

Denní stacionář pro osoby s tělesným postižením
Druhé pracoviště služby denního stacionáře nabízelo služby osobám s tělesným postižením v kombinaci s ostatními stupni mentálního postižení. Vzhledem k tomu, že se jedná
především o dospělé uživatele-absolventy škol při centru ARPIDA, je služba zaměřená
na individuální potřeby uživatele s respektem k jeho rozhodnutím o svém životě a o průběhu poskytování sociální služby. Služba se u uživatelů zaměřila 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 činnosti, dle jejich volby a individuálních
schopností, poskytnuta přiměřená
podpora. Službu tohoto pracoviště
využívalo celkem 18 uživatelů. Personálně je služba zajištěna 10 pracovníky v sociálních službách – přímá
obslužná péče a jedním sociálním
pracovníkem na částečný úvazek.
Pracovníci služby denního stacionáře
získali certifikát bazální stimulace.

Sociálně-terapeutické dílny
Služba je určena pro osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ve
věku od 19 do 64 let. Většinu uživatelů tvoří absolventi Praktické školy dvouleté při centru
ARPIDA. Věkový průměr uživatelů STD v roce 2013 byl 25,6 let. Cílem sociálně terapeutických dílen je 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“. Dále uživatelé
nacvičují zvládání péče o vlastní
osobu, udržování osobní hygieny.
Pozornost je věnována též rozvíjení schopností uživatelů v oblasti kognitivní, senzomotorické,
motorické a sociální.Mezi pravidelné činnosti služby patří zejména
úprava vnitřních a vnějších prostor
areálu centra ARPIDA, úklidové
práce, zahradnické práce, účast
na kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích v centru ARPIDA
i mimo něj a mnoho dalších aktivit.
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V roce 2013 probíhaly v centru ARPIDA praktické nácviky pracovních dovedností na cvičných pracovištích vodoléčby, hipoterapie (koně). Dalšími externími pracovišti v Českých
Budějovicích pro praktický nácvik pracovních dovedností byla prodejna COOP “Lužnice”
na sídlišti Vltava, KFC v IGY a klub Horká vana. V roce 2013 uživatelé STD realizovali projekty „Betlém 2013/2014“ včetně přípravy na akci „Betlémování 2013“, výtvarný projekt
AJG „Kdybych byl architektem“.
Službu v roce 2013 využívalo celkem 13 uživatelů. Personálně byla služba zajištěna
3 pracovníky v sociálních službách – přímá péče a jedním sociálním pracovníkem na
částečný úvazek.

Sociální rehabilitace
Cílovou skupinou služby sociální
rehabilitace je mládež a osoby
s tělesným a kombinovaným
postižením ve věku od 18 do 40
let. Služba byla určena především
osobám, které navštěvovaly Praktickou školu dvouletou a Sociálně
terapeutické dílny při centru
ARPIDA, o.s. Uživatelé služby se
ve spolupráci se sociálním pracovníkem systematicky připravovali k samostatnému způsobu
života. V rámci této služby jsme
uživatelům nabízeli systematický
nácvik dovedností pro zvládání
péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích
k sociálnímu začleňování, nácvik péče o domácnost (příprava pokrmů, úklid domácnosti,
nácvik nakupování, nácvik obsluhy běžných zařízení a domácích spotřebičů, péče o oděvy, praní ložního a osobního prádla, žehlení, chod kuchyně, vaření, nakupování, atp.),
nácvik samostatného pohybu (orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky), nácvik schopností pro vyřizování osobních a úředních
záležitostí.
Mezi pravidelné aktivity služby sociální rehabilitace patřily především nákupy, vaření,
provoz kavárny „Cvička“ v centru ARPIDA, návštěvy klubu ČMP, praxe KFC, praxe v prodejně COOP Lužnice, praxe v kavárně Horká vana, příprava občerstvení na různé akce,
úklid, domácí práce. Službu sociální rehabilitace využilo v roce 2013 celkem 13 klientů.
Personálně je hlavní činnost ve službě sociální rehabilitace zajištěna jedním pracovníkem
v sociálních službách na celý úvazek a jedním sociálním pracovníkem na částečný úvazek.

Raná péče
Posláním rané péče je včasná a odborná péče o 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 je zaměřena nejen na podporu vývoje
dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby, ale také na podporu rodiny jako celku.
Výroční zpráva centra ARPIDA za rok 2013
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Službu rané péče
nabízíme především
v ambulantní formě.
První kontakt se zájemcem o službu probíhá zpravidla v rámci
odborného vyšetření
dětským neurologem
v centru Arpida. Raná
péče v centru ARPIDA
propojuje péči v oblasti
sociální (sociální služby), výchovně vzdělávací (školy a školská
zařízení) a zdravotní
(nestátní zdravotnické
zařízení). V centru Arpida bylo možno v rámci
služby rané péče využít
tyto služby: léčebně rehabilitační péče, ergoterapie, doporučení, zapůjčování a výběr
vhodných pomůcek (rehabilitačních, kompenzačních, popřípadě hraček, poskytnutí
informací o možnostech získání a financování těchto pomůcek), péče klinického logopeda, pedagogicko psychologické poradenství a speciálně pedagogická podpora, další
specifické terapie (muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie), sociálně právní poradenství,
psychosociální podpora rodičů (např. možnost účasti na prázdninovém pobytu rodičů
s dětmi pořádaném pro uživatele služeb centra Arpida, podpora setkávání rodin, výměna
zkušeností). V roce 2013 byla služba rané péče poskytnuta 65 dětem a jejich rodinám.
Personálně je služba rané péče zajištěna 2 pracovníky v sociálních službách na částečné pracovní úvazky a dalšími profesemi centra (fyzioterapeuti, ergoterapeuti, speciální
pedagogové, kliničtí logopedi, arteterapeuti, dětský neurolog, pediatr, rehabilitační lékař,
ortoped, všeobecná zdravotní sestra).

Sociálně právní poradenství
Sociálně právní poradenství se zabývá problematikou příspěvků a dávek pro osoby se
zdravotním postižením, možnosti financování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek,
poskytování informací a kontaktů na další odborníky, půjčování literatury a odborných
časopisů rodičům a dalšími formami pomoci rodinám pečujícími o osoby s tělesným
a kombinovaným postižením. Sociální pracovník zajišťující tuto službu 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 nabízí 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 akupunktury, hipoterapie (koně) a canisterapie (psi).

Ambulantní specialisté
Ambulantní specialisté zahrnují lékařské obory potřebné k odborné zdravotnické péči
o osoby s tělesným a kombinovaným postižením. Ve všech odbornostech máme atestované
lékaře na částečný úvazek nabízející služby přímo v centru ARPIDA. Jedná se o odbornost
dětské neurologie (šéflékař MUDR. Vladimír Peřina), pediatrie (MUDr. Martin Furst), rehabilitačního lékařství (MUDr. Rastislav Kaňka, MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D. ), ortopedie
(MUDr. Zdeněk Krátký). Služby ambulantních specialistů využilo v roce 2013 celkem 425
pacientů.

Fyzioterapie
Fyzioterapie v centru Arpida je
zaměřena na uživatele s různými formami pohybového
onemocnění (nejčastější diagnózy: DMO, SMA, CMT, míšní
léze, M. Pertes, skoliózy, aj.).
Dále poskytuje odbornou péči
dětem do 1 roku věku s ohroženým fyziologickým vývojem.
Léčebně rehabilitační péče je
nabízena zejména v podobě
individuálního léčebného tělocviku (Vojtova metoda reflexní lokomoce, prvky metody
manželů Bobathových, Kabatova metoda (PNF), vývojová kineziologie podle J. Čápové).
K dispozici je také tělocvična v centru Arpida a její vybavení, vodoléčba - rehabilitační
bazén, vířivá a perličková lázeň, elektroléčba, termoterapie, magnetoterapie, akupunktura
i hipoterapie). Na úseku fyzioterapie pokračovalo individuální vzdělávání pracovníků školení v konceptu BPP a SMS. Naši pracovníci se zúčastnili kurzů lymfodrenáže, tejpingu
a lymfotejpingu, senzomotorické stimulace, respirační terapie. Rovněž absolvovali školící
akce „pohybové dynamické ortézy z lycry (oblečky)“. V rámci prohlubování odbornosti se
zúčastnili neurologického semináře v Českém Krumlově, absolvovali exkurze do zařízení
Alka v Příbrami (seznámení se s terapeutickým konceptem „Therasuit“) a do rehabilitačního zařízení Svítání (nové přístupy a trendy v hipoterapii). Celý rok probíhaly pravidelné
tématické pracovní schůzky fyzioterapeutů a ergoterapeutů. Pokračovala spolupráce
s Protetikou Štěpánová ze Skutče. V centru Arpida proběhla prezentace nových kom-

Výroční zpráva centra ARPIDA za rok 2013
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penzačních pomůcek a vozíků firmy R82 a prezentace končetinových ortéz firmy Otto
Bock. Centrum Arpida připravilo odbornou zdravotnickou konferenci pod názvem „Léčba
v centru ARPIDA“. Personálně byl úsek fyzioterapie zajištěn 11 pracovníky, z toho 9 na
plný úvazek a 2 na částečný úvazek. V roce 2013 vyhledalo služby fyzioterapie v centru
Arpida celkem 591 klientů.

Ergoterapie
Ergoterapii v centru Arpida indikuje dětský neurolog. Realizována je ergoterapeuty pod
supervizí rehabilitačního lékaře centra Arpida. Ergoterapie v centru Arpida je zaměřená 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. V roce 2013 pracovnice ergoterapie absolvovaly kurzy konané
pod záštitou ergoterapeutky Veroniky Vítové, Integračního centra Zahrada a pražského
Dyscentra. Pracoviště ergoterapie bylo přesunuto do nově vybavených prostor v prvním
patře. Personálně je úsek ergoterapie obsazen 3 ergoterapeutkami na plný úvazek se
vzděláním ukončeným vysokoškolským bakalářským titulem na 1.lékařské fakultě UK
a Západočeské univerzitě. Služby ergoterapie v roce 2013 využilo celkem 340 klientů.

Klinická logopedie
Klinická logopedie v centru Arpida usiluje o řečovou reedukaci. Provádí nácvik alternativní
a augmentativní komunikace (VOKS, znakový jazyk, piktogramy, symbolické systémy,
využití moderních PC programů pro rozvoj řeči, atp.). Aplikuje orofaciální techniky. Dále
zajišťuje podporu fyziologického příjmu potravy. Kliničtí logopedi provádí logopedickou
diagnostiku a depistáž poruch komunikace, podporu a rozvoj fyziologického vývoje a tvoření řeči - dýchání, fonace, artikulace, orofaciální masáže, stimulace mluvidel, myofunkční
terapie. Personálně byl úsek logopedie obsazen 3 klinickými logopedy (celkem 1.75 úvazku). Služby logopedie využilo v roce 2013 celkem 303 klientů.
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Jednorázové akce a aktivity

Přednáška Heřman Volf - Cesta za snem
Divadlo Mrazík
Turnaj iBoccia - U Hvízdala
Opékání vuřtů, hra na kytaru a zpívání u velkého krbu
Naučný program Budějovice známé neznámé
Ples ARPIDY
Karneval
Zdravé zoubky - osvětová přednáška o ústní hygieně
MŠ v Dinoparku
Slavnostní předání vybavení IBoocii - v jídelně c. ARPIDA
Konference pro pracovníky SPC
Cirkus Luis Knie Junior
Budějovice známé neznámé
vynášení Mařochy
Velikonoční tradice
STD - Vernisáž výstavy v AJG Hluboká/Vlt.
Rallye u Arpidy
Čarodějnice + pečení buřtů
Ozdravný pobyt škol a stacionáře - Rožmberk 2013
MŠ - výlet na statek v Křenovicích
Pobyt denního stacionáře - Buková
STD - sportovní hry Hluboká nad Vltavou
PROSTŘENO v Arpidě
Hudební vystoupení v DD na Hvízdalu
Pobyt MŠ - Nová Louka - Albrechtice
Pomoc lidem postiženým povodněmi 2013
Dětský den pro školy
Vystoupení pro ROSKU
Mental Power Prague Film Festival - DK I.
Objevárium - „Leťme vysoko“
vystoupení v Mateřském centru
Turnaj 1.ligy integrované Boccii - DSD, STD
Bárováček v MŠ
Volejbalový turnaj na hipodromu
Koncert konzervatoře
Letní tábor Albrechtice (LOP) 2013
Natáčecí den s Jiřím Mádlem v Arpidě
Letní psychorelaxační pobyt rodin s dětmi se zdrav. postiž.
Workshop-batika RRC Hluboká + film ZOO Ohrada
Certifikace denního stac. v rámci projektu Značka kvality
festival Voda, moře, oceány na Huboké
Voroplavba v Českém Krumlově
Odborná konference - pediatrie a dětské lékařství
Den otevřených dveří + výstava kompenzačních pomůcek
Plavba po Vltavě - pan Kubovec - MŠ a DSD
Překročme bariéry
MŠ výlov rybníka
Retro párty
Den otevřených dveří
Dětský den v Arpidě
Děkovná mše svatá - kostel sv. Vojtěcha - Čtyři Dvory
Posvícení s Brusnými kotouči

17.1.2013
30.1.2013
5.2.2013
6.2.2013
13.2.2013
15.2.2013
17.2.2013
26.2.2013
4.3.2013
5.3.2013
6.3.2013
7.3.2013
13.3.2013
19.3.2013
25.3.2013
27.3.2013
23.4.2013
30.4.2013
12.5.2013
15.5.2013
20.5.2013
22.5.2013
23.5.2013
28.5.2013
3.6.2013
5.6.2013
6.6.2013
6.6.2013
7.6.2013
19.6.2013
19.6.2013
20.6.2013
21.6.2013
22.6.2013
26.6.2013
8.7.2013
31.7.2013
5.8.2013
5.9.2013
10.9.2013
12.9.2013
12.9.2013
30.9.2013
10.10.2013
10.10.2013
14.10.2013
21.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
24.10.2013
24.10.2013
25.10.2013

Odborná zdravotnická konference „Léčba v centru ARPIDA“ 31.10.2013
Slámování - betlém
31.10.2013
Písek - Sladovna, výstava Mraveniště
6.11.2013
Koncert Nezmarů Arpiďákům
7.11.2013
Vernisáž obrázků na andělskou aukci s hudbou a rautem 14.11.2013
Apple - konference v Praze - iPad a programy pro žáky s postižením
15.11.2013
Promítání filmu Džem Blond - jídelna
15.11.2013
Stříhání pro Barču - návštěva kadeřnictví
19.11.2013
Návštěva knihovny - festival knih a časopisů
22.11.2013
Městská policie v Arpidě
28.11.2013
Prodejní výstava hraček
2.12.2013
Adventní víkend pro rodiny žáků škol - Č. Krumlov
7.12.2013
Pečení perníčků
9.12.2013
Vystoupení na Domě seniorů Hvízdal
10.12.2013
Budějovický Advent - Zpěváčci - vystoupení
12.12.2013
Andělská aukce dětských obrázků
16.12.2013
Zpívání zpěváčků ve Slávii
17.12.2013
Obchůdek U Tří sluníček v centru ARPIDA
18.12.2013
Vánoční besídka a tradice v centru ARPIDA
19.12.2013

Další činnost
• Předváděcí akce dodavatelů a výrobců kompenzačních pomůcek.
• Enviromentální výchova – spolupráce s centrem
ekologické výchovy Cassiopeia.
• Vzdělávání pracovníků v sociálních službách –
OPLZZ – supervize, kurzy, exkurze, stáže.
• Pravidelné setkávání zástupců rodičů s ředitelem
jedenkrát měsíčně.
• Turnaje I. a II. ligy v iBoccia.
• Firemní dobrovolníci v centru ARPIDA
• Divadla, výstavy, ZOO
• Praxe praktické školy dvouleté na externích
pracovištích.

Výroční zpráva centra ARPIDA za rok 2013
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Realizované projekty
MPSV - OPLZZ
Vzdělávání pracovníků v sociálních službách – realizace projektu s názvem „Vzdělávání
- cesta ke zvyšování kvality poskytování sociálních služeb v centru Arpida, o.s.“ reg. č.
CZ.1.04/3.1.03/66.00186, 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. Jeho realizace byla ukončena k 31. 8.
2013. Od 1. 10. 2013 došlo k zahájení realizace navazujícího projektu s názvem „Odborné
vzdělávání Pracovníků sociálních služeb v centru Arpida, o.s.“ reg. č. CZ.1.04/3.1.03/
A7.00049, který bude pokračovat až do 30. 6. 2015.
MŠMT – OP VK
Projekt s názvem EU pomáhá školám v ARPIDĚ reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.0726 byl rovněž
financován z prostředků Evropského sociálního fondu. K jeho úspěšnému ukončení došlo
31. 1. 2013.
Dalším realizovaným projektem v rámci OP VK je projekt s názvem EU Pomáhá střední
škole v centru ARPIDA již od 1. 9. 2012. V roce 2013 byla realizována tvorba výukových
materiálů pro PŠ dvouletou. Předpokládaný konec realizace projektu je 31. 8. 2014.
MŠMT EU Peníze středním školám
V roce 2013 byla realizována tvorba výukových materiálů pro PŠ dvouletou.
MPSV, Jihočeský kraj, Statutární město České Budějovice
Díky podpoře těchto institucí jsme mohli realizovat projekt „Sociální služby v centru
ARPIDA“ v plném rozsahu (viz kapitola Pravidelná činnost – Sociální služby) jako součást
uceleného systému rehabilitace.
Jihočeský kraj – Sociálně terapeutické dílny v centru ARPIDA – individuální projekt
Tento individuální projekt nám umožnil celoroční zajištění služby sociální prevence v rámci
projektu „Sociálně terapeutické dílny v centru ARPIDA“. Nabídli jsme tak realizaci a denní
činnost 12ti uživatelům této služby.
Jihočeský kraj – Sociální rehabilitace v centru ARPIDA – individuální projekt
Tento individuální projekt nám umožnil celoroční zajištění služby sociální prevence v rámci
projektu „Sociální rehabilitace v centru ARPIDA“. Nabídli jsme tak podporu při sociálním
začlenění a kontaktu se sociální skupinou 16ti uživatelům této služby.
Andělská aukce – veřejná sbírka
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 713.200,- Kč.
Město České Budějovice – letní tábor
Příspěvek na financování letního ozdravného pobytu dětí s tělesným a kombinovaným
postižením ve výši 20.000,- Kč.
Rotary club České Budějovice – ergoterapie
Projekt podporující rozvoj a realizaci služby ergoterapie. Vybudování nových prostor
a vybavení potřebným zařízením ve výši 110.700,- Kč.
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Spolupráce s partnery

Centrum ARPIDA spolupracuje s řadou domácích i zahraničních partnerů. Je klinickým
pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. 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. Při práci s dobrovolníky jsme spolupracovali s národním
dobrovolnickým centrem Hestia. I v roce 2013 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“. Důležitá je i pomoc Magistrátu města Č. Budějovice.
Velice přínosná je spolupráce s pracovišti praktického výcviku, kam dochází žáci praktické
školy dvouleté. Jsou to prodejna COOP Lužnice České Budějovice, KFC České
Budějovice, Horká Vana – kulturní klub s kavárnou. Velice účelná spolupráce formou
canisterapie probíhá se sdružením Hafík, o.s. Třeboň. Školící a ubytovací zařízení
Rožmberk nám pravidelně nabízí 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. Ceníme 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. Senior
dům České Budějovice nabízí ubytovací služby rodinám na 14-ti denních pobytech, a také
stravování pro STD a denní stacionář. Paní Martina Povišerová je naším spolehlivým
a dlouholetým partnerem při přípravě a organizaci „Andělské aukce“. Významným partnerem
centra ARPIDA je po celou dobu jeho existence Rotary International a zejména pak Rotary
club České Budějovice. Nejvýznamnějším sponzorem centra ARPIDA je již po několik let
firma E.ON Česká republika, s.r.o.
Účinná pomoc ze strany těchto partnerů, ale i dalších dárců, sponzorů a příznivců,
nám umožňuje jednak realizovat naše investiční záměry, ale také udržet celou škálu
poskytovaných služeb. Upřímně všem děkujeme.
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Naši dárci v roce 2013

A.C.G. PRAHA a.s.
ATELIER 8000 s.r.o.
Aukční síň Procházka, s.r.o.
BAUHAUS k.s.
Boukalová Marie
Březinovi
Carwell Christian
CBEU a.s.
Cirkus Louis Knie Junior
Culligan Czech s.r.o.
Čapková Jana
Čarvašová Alena Ing.
Čepička Milan
Čermáková Jana Ing.
Černý Michal Ing.
Červenka Emil
Česko-anglické gymnázium s.r.o.
Český červený kříž Borovany
Český červený kříž Hosín
ČEVAK a.s.
ČSOB a.s.
DELIKOMAT České Budějovice
Dvořáková Anna Ing.
E.ON Česká republika s.r.o.
EDIKT a.s.
EGE, s.r.o.
EM Grafika s.r.o.
ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.
Falta Hynek MBA
Fiala Tomáš
Frühbauer s.r.o.
Frydrych Ondřej
G3consult s.r.o.
Gaži Martin
G-PROJECT, s.r.o.
Grubhoffer Libor, prof. RNDr., CSc.
GynPro CB s.r.o.
Hanigerová Drahomíra
Hányšová Lenka MUDr.
Haringová Růžena
Hasiči Suchdol nad Lužnicí
Hašová Danuše MUDr.
Havlíková Šárka
Hermann Josef
Heřman Jiří Ing.
Holická Irma
Holub Michal
Holubovi Jana a Ondřej
Humlerová Marie
Hynek Mottl JUDr.
INTERSPAR s.r.o. České Budějovice
Janata Jan Ing.
Jihočeská obalovna spol. s r.o.
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JOSEF PUFFER elektro
Kašpar Jan ml.
Kašpar Jan st.
KAUFLAND ČR, v.o.s
KDU-ČSL - MěO Vodňany
Kern-Liebers CR spol. s r.o.
Koblencovi Alena a Jan
Kolafová Jana Mgr.
Konečná Anna
Koppová Zdeňka PaedDr.
Kouba Michal
Kováč Tibor MUDr.
Krajský soud v Č. Budějovicích
Král Filip MUDr.
Kratochvíl Miloš Ing.
Krejcar Emanuel MVDr.
Krigarová Irena MUDr.
Krupauerová Marta JUDr.
Kuboušková Jana
Kučera Tomáš
Kulhavá Ivana
Květinářství Novák
Květounová Jana
LEDAX o.p.s.
Lékárna Rožnov s.r.o.
Lesy České republiky, s.p., Krajské
ředitelství České Budějovice
Liláková Hana Mgr.
Maleček Josef Mgr.
manželé Markovi
Mareš Rudolf Mgr.
Městský úřad Třeboň
METROPOL, spol. s.r.o.
Mikeš Pavel Ing.
Mikoláš Václav JUDr.
MRestaurant s.r.o.
Nadace AGROFERT HOLDING
Nadace České pojišťovny
Nadace Charty 77 - Konto Bariéry
Navrátil Jiří
NEKO KLIMA, s.r.o.
Nezmaři folková skupina
Obec Dubné
Obec Chvalšiny
Obec Srubec
Obecní úřad Větřní
Opekarovi Irena a Miroslav
Otto Bock ČR s.r.o.
PENAM, a.s.
Perina Josef
PETRA TOUR s.r.o.
Petrovská Monika
Pich František

Placanda Vladimír
Plos Michal
Pokorná Alena
PRAKTIC spol. s r.o.
PUREM, s.r.o.
Rádio United service s.r.o.
RELAX DRIVE s.r.o.
Restaurace CITYgastro
Rotary Club České Budějovice
Rotary Club Marburg
Rustico Nová Ves, spol. s r.o.
SCHIEDEL, s.r.o.
Schwan Cosmetics ČR s.r.o.
Skřivánek Zliv
Sobotovič Augustin
STEZKA KORUNAMI STROMŮ
s.r.o.
STK České Budějovice s.r.o.
Svajgl Josef
Šimon Marek
Štěpánek Miloš
Švarz Bohuslav
Tecam, spol. s.r.o.
Tolar Josef
Trajerová Hana
Václav Stropek - autodoprava
Vítů Ondřej Mgr.
Vodohospodářské stavby
Vochozka Václav
Volné sdružení jihočeských umělců
Vorlová Dana
Vránovi
YARA Agri Czech Republic s.r.o.
Zahrady - Král s.r.o.
Zámiš Jaroslav Ing.
ZEMCHEBA, s.r.o.
ZO OS KOVO Groz-Beckert Czech
s.r.o.
Zvánovec Jan
Žampach Pavel MUDr.
Žampachová Eva MUDr.
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.

Hospodaření v roce 2013
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Poděkování
Již 20 let se snažíme nabízet kvalitní a komplexní služby se zachováním individuálního
a lidského přístupu k osobám s pos žením a jejich rodinám. Tento fakt nás naplňuje
údivem, vděčnos a pokorou za důvěru a požehnání jakého se nám celé ty roky dostává. Zároveň je zdrojem upřímné rados , víry a naděje ve smysl našeho společného úsilí.
Patří za to náš upřímný dík všem, kteří se o to zasloužili - pracovníkům centra ARPIDA,
našim klientům a jejich rodičům a zákonným zástupcům, správní a dozorčí radě občanského sdružení a obecně prospěšné společnos , všem dobrovolníkům, státním ins tucím,
partnerským organizacím a zejména pak všem našim příznivcům, dárcům a sponzorům za
účinnou pomoc, bez níž bychom se při naší činnos neobešli.

Kontaktní informace
Adresa:
Telefon ústředna:
Email:
Oficiální webové stránky:
Náš facebook:

Centrum ARPIDA, U Hvízdala 1402/9,
370 11 České Budějovice
385 777 011
info@arpida.cz
www.arpida.cz
www.facebook.com/centrumARPIDA

CENTRUM

ARPIDA

U HVÍZDALA
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ARPIDA
Centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením
Nabízíme pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé
dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením prostřednictvím komplexní koordinované péče
v duchu uceleného systému rehabilitace.
U Hvízdala 1402/9, 370 11 České Budějovice
IČ: 65053079, 25167201
Tel: 385 777 011
Email: info@arpida.cz
www.arpida.cz
Číslo účtu: 161544543 / 0300

