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ÚVODNÍ SLOVO

Ohlédnutí není jednoduchá záležitost. Zvlášť v okamžiku běžného provozu, kdy stále musíte řešit
aktuální úkoly, myslet na zítřek a vyhlížet, co přijde. Člověk se musí trochu nutit k ohlížení. Když si ale potom
najde čas a sílu, nestačí se divit, co všechno se stalo a stihlo. Celý rok jsme v činnostech byli s anděly strážnými
nad hlavou. Děti a dospělí lidé s postižením se zase o kus posunuli k vlastnímu životu a naučili se potřebným
dovednostem. Mají za sebou, společně s pracovníky, spoustu dřiny na svém vzdělání, zdraví, zvýšení
samostatnosti a rozšíření svých sociálních kontaktů a pracovních schopností. Zpívali jsme s hvězdami na
stadionech, na náměstích, lyžovali, vystavovali práce nově objevených mistrů i obyčejných pokusů o vyjádření,
v beneficích a s poctivým kusem dřiny se radovali z mnoha darů od lidí, které známe dlouhá léta, anebo vůbec
neznáme, vzdělávali jsme pracovníky a posouvali je k mistrovství ve svých oborech, vzdělávali i rodiče, kteří
jsou těmito mistry životem zvoleni. Strávili jsme spoustu dní a týdnů na pobytech s dětmi i dospělými a přišlo
nám to zcela normální. Až v období karantén a epidemie člověk zjistí, co všechno je darem a výsadou. Jako
symbol vidím také posun v konceptu „kruhů podpory“, který posouvá náš přístup zaměřený na člověka ke
konkrétním krokům. Samozřejmě jsme stavěli, rozvíjeli, opravovali a udržovali vše, co nám bylo pro činnost
předchozími lety svěřeno.
S každým ohlédnutím se ale jako každý rok dostaví veliký pocit nehrané vděčnosti všem, kteří nás
podporovali, pracovníkům za dobrou vůli, odpovědnost a úsilí, rodičům a jejich dětem za důvěru a spolupráci.
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
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 2019 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)
✓ ve svých základech máme stále základní principy křesťanské pomoci bližnímu
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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 – 44 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 - předseda, 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 2019 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

JAN RADA

předseda správní rady

ředitel

zástupce ředitele

laicivakci@seznam.cz

telefon 385 777 013

telefon 385 777 039

wohlgemuthm@arpida.cz

radaj@arpida.cz

JANA FAKTOROVÁ

DANA KOPECKÁ

JAN ŠESTÁK

hlavní ekonom

vedoucí sociální prac. RP, DS, OA

telefon 385 777 050

telefon 385 777 017

vedoucí sociální prac. STD,
SR

faktorovaj@arpida.cz

kopeckad@arpida.cz

telefon 385 777 071
sestakj@arpida.cz

IVAN KOLÁŘ

ŠÁRKA BŘICHÁČKOVÁ

IVANA SLÁMOVÁ

pověřen řízením škol

pověřena řízením MŠ

vedoucí SPC

telefon 385 777 030

telefon 385 777 019

telefon 385 777 022

kolari@arpida.cz

kubatovas@arpida.cz

slamovai@arpida.cz

PETRA COUFALOVÁ

JAROMÍR NOVÁK

vedoucí zájmové čin.

vedoucí šk.družiny, OA školy

KAREL KLEWAR
vedoucí fyzioterapeut

telefon 385 777 074

telefon 385 777 030

telefon 385 777 023

novakj@arpida.cz

klewark@arpida.cz

coufalovap@arpida.cz

7

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA ARPIDA ZA ROK 201 9

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

Počet fyz.osob
V tom počet žen
3
3
12
10
3
3
5
1
1
1
24
18
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
Pracovník rané péče
4
4
Osobní asistent
35
29
Přímá obslužná péče
75
63
SP a pracovník v sociálních službách Celkem
120
100
Pomocná pracovní síla
9
7
Pedagogičtí pracovníci
Asistent pedagoga
15
14
Lektor - zájmová činnost
13
7
Pomocník lektora zájmového kr.
3
2
Psycholog – SPC
4
2
Speciální pedagog – SPC
4
4
Muzikoterapeut
1
1
Arteterapeut
1
0
Učitel - mateřská škola
5
5
Učitel - střední škola
2
1
Učitel - základní škola
14
11
Vedoucí zájmové činnosti
1
1
Vedoucí vychovatel
1
0
Pedagogický pracovník Celkem
64
48
Administrativní pracovníci
Ekonom
1
1
Fundraising, PR
2
1
PR pracovník
1
0
Ředitel
1
0
Sekretářka
1
1
Projekty, personalistika, Účetní, MTZ, pokladna 4
4
Pověřenec GDPR
1
0
Administrativní pracovník Celkem
11
7
Celkový součet
245
192
(včetně dohod o vykonání práce – u dohod není uveden úvazek)
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Počet úvazků
2,69
11,33
2,15
0,62
1
17,79
1
2,75
1
1
2
2
1
4,38
1
16,13
4,95
3,25
6,72
23,14 + DVP
38,06
3,76
15
0,3 + DVP
DVP
1
3,3
0,5
0,3
5
2
14
1
1
43,4
1
1,15
0,4
1
1
3,29
DVP
7,74
128,36
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NAŠE ČINNOST V ROCE 2019
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
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Počty
počet uživatelů
všichni uživatelé

45
19
20
31
122
25
26
40
počet žáků
20
42
34
10
274
49
195
258
počet pacientů
620
248
256
206
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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:
Předškolní vzdělávání.

Obsah činnosti:
Naše mateřská škola pracuje dle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ŠVPPV s názvem „Když očka září“.
Jsme školské zařízení předškolního vzdělávání. MŠ 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 8-10 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 (přesnídávka, oběd, svačina) - viz.
školní jídelna.

Cíl:
Vzhledem k tomu, že třídy školy jsou heterogenní, je vzdělávací nabídka uspořádána tak, aby docházelo k naplňování
veškerých potřeb dětí. Proto jsme se snažili pracovat s dětmi skupinově i individuálně. Individuální práce se zaměřovala
na rozvoj těch oblastí dítěte, které je třeba podporovat a stimulovat. Během týdenních témat jsme u dětí rozvíjeli všech
pět oblastí daných Rámcovým vzdělávacím programem. Vše probíhalo v závislosti na věku a individuálních schopnostech
dětí.
Cílem pedagogické činnosti mateřské školy je schopnost dětí být a hrát si v kolektivu vrstevníků, získat aktivní přístup k
životu a potřebné základní kompetence pro vstup na základní školu. V centru ARPIDA se k tomuto cíli přidává i vytvoření
prostoru pro denní fyzioterapii, logopedii, ergoterapii, pomoc a spolupráci s rodinou. Na základě pozorování a získaných
zkušeností z předchozích školních roků pracuje pedagogický kolektiv na rozšiřování vzdělávací nabídky v podobě
týdenních témat a na přípravě dalších podkladů pro úpravy ŠVPPV pro následující školní rok.

Kapacita:
Maximální kapacita služby je 30 klientů.
V průměru navštíví službu denně 21 klientů.
V průběhu roku využilo službu cca 30 klientů.

10

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA ARPIDA ZA ROK 201 9

Personální zajištění:
Personálně byla mateřská škola obsazena pěti učitelkami MŠ na celý úvazek, jednou asistentkou pedagoga, uklízečkou a
jednou pomocnou silou na částečný úvazek.

Odborná kvalifikace personálu:
Personál MŠ je plně kvalifikovaný a v průběhu školního roku se všichni pedagogičtí pracovníci vzdělávají v NIDV v
kurzech pro pedagogy MŠ.

Vzdělávání pracovníků:
Pedagogičtí pracovníci se pravidelně účastní vzdělávání v NIDV, kde si vybírají školení s vhodnými tématy pro obohacení
své práce. Dvě učitelky se pravidelně účastní projektů environmentální výchovy pořádané Jihočeským krajem. Využili
jsme také Šablony II. vypsané MŠMT a absolvovali velmi zajímavé semináře.

Prostorové vybavení:
Mateřská škola využívá tři třídy rozdělené na hernu a vzdělávací část. Ke každé třídě je připojena toaleta s umývárnou a
přebalovacím prostorem. Všechny třídy jsou spojeny dlouhou chodbou se skříňkami na oděvy dětí. Ze dvou tříd je vstup
upravený nájezdy na prostornou školní zahradu.

Další vybavení a pomůcky:
Třídy MŠ jsou dovybaveny novými židlemi Aris, interaktivní tabulí SMART BOARD, interaktivními programy pro
předškolní a základní vzdělávání "Barevné kamínky", taktilně haptickými pomůckami a pomůckami pro rozvoj
smyslového vnímání. Postupně obměňuje starší konstruktivní stavebnice za nové a moderní(např. magnetické).

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 a tradiční akce MŠ jako je karneval, oslava
MDD, pečení perníčků, vánoční posezení s rodiči a pravidelná představení divadelní společnosti Okýnko. Realizovali jsme
na jaře "Zážitkový týden", kdy jsme s dětmi jezdili celý týden na výlety. Navštívili jsme ZOO na Hluboké, Špuntárium,
pohybové centrum, statek s domácími zvířaty.

Dosažené výsledky a cíle:
Provedli jsme výměnu některých konstruktivních stavebnic za nové, modernější, pro děti zajímavější a hratelnější. V
tomto trendu bychom rádi pokračovali. Doplnili jsme výukové programy Barevné kamínky pro Smart Board. Pořídili jsme
nové barevné deky do dětských kočárků. A začali jsme používat k obohacení výuky iPady.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Typ služby:
Vzdělávání

Obsah činnosti:
Zajišťuje 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 uplatňován individuální přístup ve výuce. 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 desetiletou školní docházku z důvodu rozložení učiva v prvním
ročníku do dvou let. Žáci mají možnost pokračovat ve studiu na praktické škole jednoleté a dvouleté (střední
škola).

Cíl:
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:
Maximální kapacita služby je v základní škole 52 žáků a v základní škole speciální 40 žáků.

Personální zajištění:
Personálně byly školy obsazeny 15 speciálními pedagogy, 1 vedoucím vychovatelem, 11 asistenty pedagoga,
3 osobními asistenty, 1 muzikoterapeutem a 1 arteterapeutem.

Prostorové vybavení:
Základní škola využívá ke své činnosti 13 tříd, počítačovou místnost, cvičnou kavárnu s kuchyňkou, ateliér,
dřevodílnu, tělocvičnu a rehabilitační bazén.

Další vybavení a pomůcky:
Speciální školní nábytek, PC, i Pady, interaktivní tabule. Individuální speciální pomůcky potřebné k výuce a
sebeobsluze.

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, Mikulášskou besídku, Vánoční besídku, Večer
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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. Se zpěvákem Tomášem
Klusem natočila skupina písničku Marie s videoklipem. V měsíci říjnu se zúčastnilo několik žáků jazykově poznávacího pobytu v Anglii. Celý rok byly realizovány výukové projekty ve spolupráci s Hafíkem o.s. a
Jihočeským muzeem. Dále probíhaly výpravy a exkurze do divadel, na výstavy a na cvičná pracoviště.

Dosažené výsledky a cíle:
Jeden žák přestoupil v rámci inkluze do své kmenové školy.

Další důležité informace: V roce 2019 pracovala základní škola pod vedením Mgr. Ivana Koláře.
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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.

Cíl:
Umožňuje studentům doplnit si a rozšířit všeobecné vzdělání a získat základní pracovní dovednosti, návyky a
postupy potřebné v jejich budoucím životě.

Kapacita:
Maximální registrovaná kapacita služby je 15 studentů celkem.

Personální zajištění:
Personálně byla praktické 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 s kombinovaným postižením.

Prostorové vybavení:
Střední škola využívá ke své činnosti 2 třídy, počítačovou místnost, cvičnou kavárnu s kuchyňkou, ateliér,
dřevodílnu, tělocvičnu a rehabilitační bazén.

Další vybavení a pomůcky:
Speciální školní nábytek, PC, i Pady, interaktivní tabule. Individuální speciální pomůcky potřebné k výuce a
sebeobsluze.

Pravidelné aktivity:
Odborné praxe a stáže na cvičných pracovištích.

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,
Mikulášské besídky, Vánoční besídky, Večera vánočních tradic, Večera velikonočních tradic. Studenti vytvořili
několik týmů a zapojili se do Jihočeské ligy iBoccii. Proběhly pěkné netradiční akce „Moštování“ a "Dýňování".
V měsíci říjnu prožili někteří studenti týden v Anglii na jazykově - poznávacím pobytu. Celý rok byly
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realizovány výukové projekty ve spolupráci s Jihočeským muzeem. Dále probíhaly výpravy a exkurze do
divadel, na výstavy a na cvičná pracoviště.

Dosažené výsledky a cíle:
Ve školním roce 2018/19 ukončily střední školu úspěšným splněním závěrečných zkoušek 2 studenti PrŠ
jednoleté a 2 studenti PrŠ dvouleté.

Spolupráce:
Propojení a spolupráce s integračním programem centra Arpida.

Další důležité informace:
V roce 2019 pracovala základní škola pod vedením Mgr. Ivana Koláře.
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SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

Typ služby:
Vzdělávání - poradenství

Obsah činnosti:
SPC poskytovalo v roce 2019 poradenské služby dětem, žákům, studentům s převažujícím tělesným
(motorickým) postižením a kombinovaným postižením, jejich rodičům, pedagogům a školám. Činnost byla
realizována ambulantními a terénními službami.
Největší podíl na činnostech pracovníků SPC představovala pravidelná 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.

Cíl:
Cílem služeb SPC je poskytování poradenských služeb klientům s převažujícím tělesným (motorickým) a
kombinovaným postižením z rodin 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, které může probíhat formou vzdělávání
ve školách běžného typu nebo vzdělávání ve speciálních školách.

Kapacita:
Služby SPC využilo celkem 267 klientů, z toho z běžných škol 141, ze speciálních škol 125, z rodin a školsky
nezařazených 1. Celkem má SPC v průměru 330 klientů, převažují klienti s více vadami.

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.

Odborná kvalifikace personálu:
Pracovníci speciálně pedagogického centra jsou kvalifikováni k výkonu profese v souladu s platnou
legislativou.

Vzdělávání pracovníků:
Každý pracovník SPC se vzdělával dle svého zájmu v souladu s plánem vzdělávání a nastaveným standardem
poskytování poradenských služeb. Pozornost byla věnována vzdělávání začínajících pracovníků. V roce 2019
byla využívána především nabídka vzdělávacích kurzů Národního ústavu vzdělávání a Dyscentra Praha.
Pracovníci SPC se účastnili pravidelných metodických porad SPC Jihočeského kraje a celostátních porad,
pořádaných kazuistických a metodických seminářů. Metodické vedení pracovníků SPC zabezpečoval v roce
2019 Národní ústav pro vzdělávání v Praze.

Prostorové vybavení:
SPC disponuje čtyřmi pracovnami, pracovny jsou užívány jako sdílené.
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Další vybavení a pomůcky:
Pracoviště SPC bylo vroce 2019 vybaveno novými diagonstickými materiály. Díky projektu Centrum
pedagogické podpory má SPC zapůjčeno zařízení k ovládání počítače očima, který slouží k podpoře
komunikace a k diagnostice. Dále z tohoto projektu získalo SPC k užívání diagnostický materiál Klokanovy
kapsy. V rámci rozvojového programu MŠMT byl pro SPC zakoupen diagnostický materiál ACFS k dynamické
diagnostice, pořízena byla další sada Testu motoriky pro děti MABC 2 a druhá sada diagnostického a
diadaktického materiálu Klokanův kufr.

Pravidelné aktivity:
Během roku 2019 probíhaly intervence formou návštěv škol v terénu. Uskutečnilo se několik stáží pedagogů
běžných škol na pracovišti SPC. Probíhala pravidelná psychologická a speciálně pedagogická diagnostika,
konzultace s pedagogy ohledně individuálního vedení dětí, žáků a studentů, pravidelné vyhodnocení
poskytování podpůrných opatření v běžných i speciálních školách. Celkově počet činností SPC vzrostl.

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 JČ kraje, jsou zapojeny dvě
speciální pedagožky SPC v oblasti metodické podpory. Jedna pracovnice se účatnila pravidelných jednání
pracovního týmu Inkluze Jihočeského kraje.

Další důležité informace:
V roce 2019 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:
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:
Prakticky se kapacita kroužků liší dle typu kroužku – na každém bývá 4-8 klientů. V roce 2019 navštěvovalo
zájmové kroužky SZČ 53 dětí. Jednorázové akce jsou určeny volně pro děti a jejich rodiny.

Personální zajištění:
Lektoři - 9
Pomocníci lektoři - 2
Dobrovolníci - 1

Odborná kvalifikace personálu:
Vedoucí – lektoři zájmových kroužků SZČ a jejich asistenti jsou vedoucím pracovníkem SZČ pečlivě vybíráni
většinou z řad studentů Jihočeské univerzity, především ze Zdravotně sociální fakulty a Teologické fakulty (s
volnočasovým zaměřením). Podmínkou obsazení místa lektora kroužku jsou hlavně předpoklady pro práci s
cílovou skupinou, praktické zkušenosti s obsahem náplně kroužku a zájem o obor. Asistenti lektorů kroužků
se rovněž někdy rekrutují z řad rodičů klientů navštěvujících centrum ARPIDA. Další část pracovního týmu SZČ
tvoří bývalí zaměstnanci či přátelé centra ARPIDA, kteří tak pokračují ve svých pedagogických zkušenostech a
v rozvíjení svých dlouholetých zájmů a koníčků. Ve všech případech se jedná o spolehlivé a nadšené osoby.

Prostorové vybavení:
Kroužky se konají v prostorách ateliéru, počítačové učebny, tělocvičny, bazénu, jídelny, pracovny
muzikoterapie a některých tříd, dále na venkovním hřišti, v atriu i v okolní přírodě (dle typu kroužku).
Jednorázové akce se nejčastěji konají v prostorách jídelny a hlavní chodby v přízemí centra ARPIDA, dále u
krbu, a v případě příznivého počasí i v atriu, na hřišti a na trávníku vedle budovy. Pro uskladnění pomůcek a
materiálu využívá SZČ vyhrazený prostor ve sklepě.
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Další vybavení a pomůcky:
V rámci SZČ využíváme keramickou pec, stojanovou vrtačku, malé ruční nástroje, hudební nástroje (kytara,
bubny, Sundram, Cajon a malé perkusní nástroje), sportovní pomůcky (padák, míče a jiné).

Pravidelné aktivity:
Pravidelnou aktivitou byly zájmové kroužky centra ARPIDA: Práce se dřevem, Filmařský kroužek,
Muzikoterapie, Ateliér plastické tvorby, Fotokroužek, Náboženství, Arteterapie, Keramika, Taneční kroužek a
Hrátky s textilem, dále pak turnaje v Jihočeské lize v integrované iBoccii.

Jednorázové aktivity:
Mikulášská nadílka, 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.
Probíhají 2 turnusy. První pro děti centra ARPIDA s asistencí (1 týden v červenci), druhý pro mládež a dospělé
centra ARPIDA s asistencí (1 týden v červenci). 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 jednorázových akcí. Dalšími externími
partnery jsou divadelní, taneční a hudební spolky např. hudebně - divadelní skupina Rybníkáři,
zooterapeutická společnost VSKH Pohodáři, profesionální kouzelník Martin Čejka, a mnoho dalších. Dále se
na akcích pravidelně podílejí rodinní příslušníci a přátelé vedoucí SZČ.

Další důležité informace:
Stanice zájmových činností pracovala v roce 2019 pod vedením paní Petry Coufalové.
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ŠKOLNÍ DRUŽINA

Typ služby:
Vzdělávání, volný čas

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:
Naše školní družina si jako hlavní cíle svých zájmových vzdělávacích činností klade zejména:
- nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům rozvíjet osobnost dítěte
- vytvářet podmínky a prostor pro odpočinek a relaxaci
- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a samostatnému řešení problémů, učit žáky
osvojovat si základy slušného chování
- učit komunikovat, spolupracovat a respektovat se navzájem, utvářet kladný vztah k přírodě, chránit svět
kolem nás, upevňovat si základní hygienické návyky

Kapacita:
Ve školní družině bylo v roce 2019 zřízeno 5 oddělení, kde bylo zapsáno celkem 60 žáků.

Personální zajištění:
Ve ŠD pracovalo celkem 13 vychovatelů a 5 osobních asistentů.

Odborná kvalifikace personálu:
Zájmové vzdělávání ve ŠD při centru Arpida zajišťují vychovatelé, kteří splňují podmínky stanovené zákonem
o pedagogických pracovnících č. 563/2004 ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání pracovníků:
Pracovníci ŠD jsou vzděláváni v rámci projektu " VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ, ZŠ A ŠD PŘI CENTRU ARPIDA II, REG.Č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015449"

Prostorové vybavení:
Prostory školní družiny tvoří 5 místností v objektu centra Arpida, které využívá zároveň základní škola a
praktická škola. Dále může ŠD v centru Arpida navštěvovat tělocvičnu, bazén, ateliér, velký krb a počítačovou
místnost. K dispozici jsou družině trojkolky, na kterých mohou děti jezdit pod dohledem vychovatelů okolo
atria nebo v blízkém okolí centra Arpida. Při příznivém počasí ŠD využívá atrium, dětské hřiště a víceúčelové
sportovní hřiště v těsné blízkosti budovy centra Arpida.
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Další vybavení a pomůcky:
V každé z místností je odpovídající vybavení (nábytek, relaxační koberec, polohovací pytle, herní kout,
knihovna, hry, stavebnice, didaktické pomůcky, pomůcky pro kreativní činnost, audiovizuální technika, PC).
Vybavení je dle potřeb průběžně doplňováno a obnovováno. Místnosti, které slouží ŠD, dávají svojí velikostí i
prostorem široké možnosti k všestranným hrám a činnostem dětí, které vedou k rozvoji jejich osobnosti.
Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se
vyznaly v jejich uložení.

Pravidelné aktivity:
V rámci školní družiny probíhaly tyto zájmové kroužky: počítačový, sportovní a pohybový, kreativní, turistický
a kroužek vaření. V rámci projektu " VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ, ZŠ A ŠD PŘI CENTRU ARPIDA II, REG.Č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015449" byl od října 2019 zřízen čtenářský klub, anglický klub a klub zábavné
logiky a deskových her.

Jednorázové aktivity:
- Ozdravný pobyt škol
- Canisterapie
Ve spolupráci se stanicí zájmových činností:
- Karneval
- Velikonoční tradice
- Dětský den
- Vánoční tradice

Další důležité informace:
Školní družina pracovala v roce 2019 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 2019 vydala jídelna téměř 34 tisíc obědů, 13 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 2019 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 2019 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 2019 Mgr.
Dana Kopecká a Mgr. Jan Šesták, Ph.D.
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OSOBNÍ ASISTENCE
OSOBNÍ ASISTENCE VE ŠKOLÁCH

Typ služby:
Sociální služby

Obsah činnosti:
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.

Cíl:
•
umožnit uživateli služby zapojení do vzdělávacích, terapeutických a aktivizačních činností centra
ARPIDA
•

zvýšit míru samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatele služby

•
zlepšit, resp. stabilizovat a udržet zdravotní stav uživatele, podporovat jej při výběru vhodných
kompenzačních pomůcek
•
rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatelů služby v oblasti kognitivní, senzomotorické, motorické a
sociální
•
zprostředkovat a rozvíjet kontakty uživatele služby se společenským prostředím, podporovat jeho
začlenění do života komunity (obec, město, vrstevníci, neformální skupiny, spolky apod.)
•
podporovat uživatele při vyhledávání a využívání veřejných zdrojů (institucí a organizací), v rozvíjení
samostatnosti a nezávislosti na poskytovaných službách
podporovat využívání sociálních služeb, aktivit a dalších příležitostí mimo působnost centra ARPIDA
•
podporovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi uživateli, zákonnými zástupci uživatelů a
poskytovatelem služby
•

zajistit rovné příležitosti a podmínky pro osoby se zdravotním postižením

•

pozitivně ovlivňovat veřejnost vhodnou prezentací aktivit uživatelů služby

•
poskytnout uživateli informace a podporu v oblastech dalšího možného rozvoje jeho osobnosti a ve
využití dalších možných veřejných zdrojů a služeb

Kapacita:
V roce 2019 jsme zajišťovali službu osobní asistence pro 122 uživatelů.
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Personální zajištění:
Personálně byla služba obsazena 35 osobními asistenty a sociálním pracovníkem na částečný úvazek.

Odborná kvalifikace personálu:
Všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci, dle platné právní úpravy.

Vzdělávání pracovníků:
Pracovníci na pozicích osobních asistentů byli opět zapojeni do projektu průběžného vzdělávání pracovníků v
sociálních službách.

Prostorové vybavení:
Služba osobní asistence ve školách je realizována v moderním bezbariérovém objektu centra ARPIDA a na
dalších místech souvisejících s činností škol a školských zařízení při centru ARPIDA.

Další vybavení a pomůcky:
Služba má k dispozici výběr vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

Pravidelné aktivity:
I v tomto roce probíhalo za podpory klíčových pracovníků vytváření individuálních plánů a cílů osobní
asistence s vyhodnocením v půlročních nebo ročních intervalech.

Dosažené výsledky a cíle:
Těžištěm služby osobní asistence je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a v zajištění
osobní hygieny uživatelů v průběhu realizace vzdělávání ve školách při centru ARPIDA.

Spolupráce:
- školy při centru ARPIDA
- ostatní sociální služby při centru ARPIDA
- zdravotnický tým při centru ARPIDA

Další důležité informace:
Vedoucím služby osobní asistence byl v roce 2019 pan Mgr. Jaromír Novák.
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OSOBNÍ ASISTENCE V TERÉNU

Typ služby:
Sociální služby

Obsah činnosti:
Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele. Služba zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů,
péči o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cíl:
Posláním osobní asistence je umožnit dětem, mladistvým a dospělým lidem s tělesným, mentálním nebo
kombinovaným postižením, v jejich přirozeném prostředí, zapojení do vzdělávacích, terapeutických a
aktivizačních činností a rozvíjení vlastních schopností, dovedností a kompetencí. Osobní asistence
podporuje uživatele v začleňování do přirozeného sociálního prostředí a zvyšování jeho soběstačnosti a
samostatnosti. Cílovou skupinu tvoří děti, mládež a dospělí s tělesným, mentálním nebo kombinovaným
postižením ve věku od 5 do 40 let.

Kapacita:
Maximální kapacita služby je 20 klientů v jeden čas.

Pravidelné aktivity:
Nejčastěji je osobní asistence využívána při jednorázových nebo pravidelných přesunech z centra ARPIDA do
místa bydliště, do centra ARPIDA při návštěvě kulturních a sportovních akcí, volnočasových aktivit, při
vycházkách, při pobytu v domácnosti apod.
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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:
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 2019 využilo služby denního stacionáře 20 uživatelů.

Personální zajištění:
Celkový počet úvazků činil 6,5.

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 určené pro hygienu.

Další vybavení a pomůcky:
Vybavení místností je přizpůsobené pro osoby 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&nbsp;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
zaměřeného 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:
Denní stacionář je rozdělen do třech oddělení, která nabízejí a akceptující bezpečný prostor pro smysluplné
trávení volného času osob se zdravotním postižením.
V denním stacionáři je dlouhodobě využíván “Přístup zaměřený na člověka“. V rámci každodenních činností i
při individuálním plánování s uživateli vychází pracovníci vždy z potřeb, možností a přání každého člověka.
Uživatelům je v rozvíjení těchto činnosti poskytována přiměřená podpora.
Verbálně nekomunikující klienti jsou podporováni ve vyjadřování svého názoru a přání prostřednictvím
alternativních forem komunikace. Denní stacionář využívá při svých činnostech ve velké míře zážitkový
Koncept Bazální stimulace (čichová, sluchová, hmatová, zraková a chuťová stimulace) a také prvky Snoezelen
konceptu.
Sociální služba je poskytovaná ambulantní formou (denně 7.00 -16.00 hod.).

Cíl:
Podporujeme uživatele v maximální možné míře v jejich samostatnosti, sebeobsluze, soběstačnosti a
rozhodování o svém životě. Vytváříme příležitosti k prožití důstojného a plnohodnotného života bez
přerušení kontaktu s rodinou.

Kapacita:
Maximální možná kapacita denního stacionáře je 18 uživatelů v jeden okamžik.
Průměrně navštíví denní stacionář 21 uživatelů každý den.
V průběhu roku využilo službu cca 39 uživatelů.

Personální zajištění:
Celkově 9,2 úvazku ( 4 měsíce 10,2 ) + 4 dobrovolnice dle dohody

Odborná kvalifikace personálu:
Pracovníci denního stacionáře splňují kvalifikaci pracovníka v sociálních službách. Vedoucí denního stacionáře
jsou sociální pracovníci.

Vzdělávání pracovníků:
Pracovníci denního stacionáře se vzdělávali především v oblastech, které se týkaly práce s rodinou: plánování
zaměřené na člověka, ergoterapeutická podpora lidí se zdravotním postižením, vztahy a sexualita lidí se
zdravotním postižení a institut opatrovnictví. Pracovníci absolvovali také proškolení ve speciálních metodách
práce s uživateli: preterapie, bazální stimulace, alternativní a augmentativní komunikace a snoezelen.
Pravidelnou součástí vzdělávání byly také základy první pomoci a základy správné manipulace s klienty.
Pravidelně probíhala také týmová supervize všech pracovníků denního stacionáře.

Prostorové vybavení:
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Denní stacionář využívá ke své činnosti 4 místnosti pro denní aktivity s uživateli a k tomu 4 místnosti pro
zajištění osobní hygieny klientů.

Další vybavení a pomůcky:
Vybavení místností je přizpůsobené pro osoby s tělesným postižením (bezbariérová kuchyň, bezbariérové
WC, kompenzační a rehabilitační pomůcky, pomůcky pro snadný přesun osob s omezenou hybností,
ergoterapeutické pomůcky pro sebeobsluhu, pomůcky pro tvoření, relaxaci apod.).

Pravidelné aktivity:
•
pravidelné relaxační a pohybové aktivity (tréninky a soutěže ve hře integrovaná Boccia, základy
florballu, sportovní hrátky, plavání a hry v bazénu)
•

hudební dílny (poslouchání hudby, zpěv, hra na hudební nástroje)

•

společné vaření jednoduchých pokrmů i hlavních jídel včetně přípravy dezertů

•
výtvarné a tvořivé činnosti (práce v keramické dílně, práce se dřevem a papírem, s přírodními
materiály apod.)
•

nácvik práce s počítačem, tabletem, využití edukačních programů

•

výlety a vycházky do přírody

•

speciální terapie (canisterapie, muzikoterapie)

•

každoroční společný 5 denní zážitkový pobyt

Jednorázové aktivity:
Návštěvy nejrůznějších kulturních a společenských akcí ve městě a okolí (kino, divadlo, solná jeskyně,
výstavy). Na přelomu května a června stacionář realizoval 5 denní pobyt v Pluhově Žďáru.

Dosažené výsledky a cíle:
Rozvoj rozhodovacích schopností a soběstačnosti u uživatelů služby. Efektivní využití technik plánování
zaměřeného na člověka. V průběhu roku byla s uživateli realizována tzv. Kruhová setkání, kterých se zúčastnili
uživatelé, jejich blízcí a multidisciplinární tým pracovníků centra Arpida.

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:
Denní stacionář pracoval pod vedením Bc. Jany Honnerové a Mgr. Gabriely Kocmichové
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Typ služby:
Sociální služby

Obsah činnosti:
Služba je koncipována jako dlouhodobá a pravidelná podpora vytváření, obnovy, udržování a zdokonalování
pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, a to s ohledem na schopnosti,
přání a dlouhodobé cíle uživatelů služby specifikované v „Individuálním plánu spolupráce“.
Služba je poskytována ambulantně a 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.
Služba probíhá ve dvou střediscích, v Dílně ARPIDA a Dílně Hirzova.
Důležitou součástí poskytování sociální rehabilitace je úzká spolupráce s rodinami uživatelů.

Cíl:
Poslání sociálně terapeutických dílen
Podporujeme rozvoj pracovních dovedností a běžný způsob života dospělých osob se zdravotním postižením.
Chceme, aby každý, kdo navštěvuje dílny:
•

získal a rozvíjel své pracovní dovednosti a návyky

•

měl dostatek příležitostí zapojit se do vhodných a různorodých pracovních činností

•

se účastnil práce také v běžném prostředí mimo centrum Arpida

•

se cítil užitečný a potřebný a poznal výsledky své práce

•

byl v maximální možné míře samostatný a soběstačný a uměl se rozhodovat

•

dostal podporu a motivaci k pracovnímu začlenění na trh práce, pokud o to stojí

•
se účastnil různých společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí a aktivit, smysluplně
využíval svůj volný čas a začleňoval se do běžného života vrstevníků
Ten umí to a ten zas tohle (a co neumí, to se naučí) a všichni dohromady udělají moc.

Kapacita:
Kapacita služby je 15 uživatelů v jeden okamžik v obou střediscích.
V průběhu roku využilo službu cca 27 klientů.

Personální zajištění:
Celkový počet úvazků pracovníků činil 3,6.
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Vzdělávání pracovníků:
Pracovníci sociální služby se průběžně vzdělávají, účastní se akreditovaných vzdělávacích programů,
odborných konferencí, workshopů a stáží, procházejí pravidelnými interními školeními a supervizí.
Průřezovými tématy vzdělávání jsou přístup zaměřený na člověka a jeho nástroje, podpora soběstačnosti a
samostatnosti, sexualita osob s mentálním postižením, zapojení osob s postižením do běžného života.

Prostorové vybavení:
Pro svou činnost využívají sociálně terapeutické dílny dvě střediska - středisko ARPIDA a Dílna Hirzova.

Pravidelné aktivity:
Co si v STD můžete vyzkoušet, nacvičit a zažít?
- Zahradnické práce, pěstování zeleniny a ovoce, péči o koně.
- Úklidové práce, praní, věšení prádla, žehlení.
- Výrobu svíček, mýdel, tkaní, výrobu dekoračních a užitečných předmětů ze dřeva, papíru, proutí a textilu.
- Pečení, vaření, přípravu studených pokrmů, výrobu křížal, přesnídávek, džemů, šťáv nebo těstovin.
- Tradiční výrobu figur do slaměného betléma.
- Skartování, razítkování, třídění pošty, rozebírání elektroodpadu a balení výrobků na externích cvičných
pracovištích, přípravu nápojů a obsluhu hostů v kavárně.
- Kulturní, sportovní a společenské akce, turnaje v iBoccie, výlety, výstavy, koncerty a pravidelný týdenní
společný zážitkový pobyt.
V rámci odpoledních aktivit zajišťují sociálně terapeutické dílny provoz cvičné kavárny Cvička a jednou týdně
organizují pokerový klub.

Jednorázové aktivity:
Podíleli jsme se na přípravě slámových figur pro akci Betlém 2019 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 a pravidelně se účastní prodejních akcí výrobků dílen v Českých Budějovicích a
okolí. Realizován byl společný zážitkový týdenní pobyt uživatelů a pracovníků ve středních Čechách.

Spolupráce:
V rámci získávání pracovních zkušeností spolupracovala sociálně terapeutická dílna s chráněnými pracovišti
(1. Sociální družstvo Vlna, Aditus Pro) a dalšími externími pracovišti (kavárna Jiný svět, Caplík, Jihočeská
vědecká knihovna, Akademická knihovna JU, Domov pro seniory Máj, Swietelsky).

Další důležité informace:
Sociálně terapeutické dílny pracovaly v roce 2019 pod vedením Mgr. Jana Pejchala (do června 2019), Bc.
Boženy Sukdolové (od července 2019) a Bc. Pavly Koblásové.
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Typ služby:
Sociální služby

Obsah činnosti:
Služba je koncipována jako dlouhodobá a pravidelná podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti
uživatele služby prostřednictvím nácviku a uskutečňování běžných, pro samostatný život nezbytných činností,
rozvojem a posilováním schopností, dovedností a návyků uživatele, a to s ohledem na schopnosti, přání a
dlouhodobé cíle uživatelů služby specifikované v „Individuálním plánu spolupráce“.
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.
Důležitou součástí poskytování sociální rehabilitace je úzká spolupráce s rodinami uživatelů.

Cíl:
Podporujeme rozvoj sociálních dovedností, samostatný, nezávislý a soběstačný způsob života dospělých osob
se zdravotním postižením uprostřed běžné společnosti.
Cíle sociální rehabilitace
Uživatel služby:
- získá, udržuje a rozvíjí své funkční a sociální dovednosti a sebeobsluhu.
- je v maximální možné míře samostatný, nezávislý a soběstačný, umí se 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:
Kapacita služby je 2 uživatelé v jeden okamžik nebo 5 uživatelů při skupinových aktivitách ambulantní formy
poskytování. V průběhu roku využilo službu cca 37 klientů.

Personální zajištění:
Tým sociálních služeb:
- Mgr. Iveta Svitáková, vedoucí sociální rehabilitace,
- Bc. Hana Jirsová, pracovník v sociálních službách,
- Mgr. Jan Šesták, Ph.D., sociální pracovník, manažer sociálních služeb.
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.
Průřezovými tématy vzdělávání jsou přístup zaměřený na člověka a jeho nástroje, podpora soběstačnosti a
samostatnosti, sexualita osob s mentálním postižením, zapojení osob s postižením do běžného života.
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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.
Služba probíhá jako dlouhodobý nácvik a uskutečňování:
- péče o domácnost (úklid, nakupování, hospodaření s penězi, obsluha spotřebičů, praní, žehlení, chod
kuchyně, vaření)
- hygieny, oblékání
- samostatného pohybu a dopravy (MHD, bezpečné přecházení atd.),
- komunikačních dovedností (telefon, email, rozhovor, omluva)
- vyřizování úředních záležitostí (úřad, pošta, lékař atd.)
- používání a obsluhy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (invalidní vozík, pomůcky pro domácnost
atd.)
- udržování a rozvíjení „trivia“ (čtení, psaní, počítání)
- hledání pracovního uplatnění
- návštěv 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 také koordinuje tzv. Integrační program, který nabízí podporu budoucím absolventům
Praktické školy centra ARPIDA při přechodu do dospělého života. Výsledkem tohoto úsilí může být například i
zapojení do projektu „Spolu do života“ (viz návazná podpora).
Pracovníci sociální rehabilitace zastřešují v centru ARPIDA činnost související s tzv. Protokolem sexuality,
koordinují a odborně vedou aktivitu důvěrníků sexuality.

Další důležité informace:
Vedoucím služby byla v roce 2019 Mgr. Iveta Svitáková.
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RANÁ PÉČE

Typ služby:
Sociální služby

Obsah činnosti:
Raná péče je sociální služba, která je uživatelům poskytována dle § 54 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách. V uplynulém roce rodiny v rámci rané péče nejčastěji využívali 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. U dětí s narušenou komunikační schopností byly při
práci využívány metody alternativní a augmentativní komunikace (např. piktogramy, komunikátory, metoda
VOKS). Rodinám bylo poskytováno sociálně právní poradenství (pomoc při prosazování jejich práv a zájmů,
podpora při jednání s úřady a institucemi, informace v oblasti dávek a příspěvků, asistence při vyhledání a
oslovení návazných sociálních služeb). S rodinami jsme hledali vhodná zařízení pro předškolní vzdělávání.
Největší zájem projevili o zapůjčování vhodných didaktických, stimulačních, rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek, dětské i odborné literatury pro rodiče. Při práci s rodinami jsme pracovali s konceptem Bazální
stimulace, využívali jsme koncept "Přístup zaměřený na člověka".

Cíl:
Cílem rané péče je podpora a podněcování senzoricko-motorického, emocionálního, sociálního a
intelektuálního vývoje dítěte tak, aby se mohlo co možná nejsamostatněji aktivně zapojit do života
společnosti. Služba má preventivní charakter a je zaměřena na podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho
individuální specifické potřeby a také na podporu rodiny jako celku. Usiluje o zlepšení kvality života dítěte a
jeho rodiny.

Kapacita:
Služba byla poskytována převážně terénní formou a popřípadě ambulantní formou v centru ARPIDA. V roce
2019 byla služba poskytnuta celkem 46 rodinám. Frekvence konzultací v rodině se lišila dle potřeb a věku
dítěte.
V rámci terénní formy poskytování rané péče poradkyně navštívily průměrně denně 4 - 6 rodin. Ambulantní
forma byla nabídnuta denně 2- 3 uživatelům.

Personální zajištění:
Personálně byla služba rané péče zajišťována 3 sociálními pracovníky a 1 pracovníkem v sociálních službách
na částečný pracovní úvazek. Pracovníci rané péče spolupracovali také s dalšími členy multidisciplinárního
týmu v centru ARPIDA (fyzioterapeut, ergoterapeut).

Odborná kvalifikace personálu:
Poradkyně rané péče jsou kvalifikované sociální pracovnice. Svoje odborné znalosti si v průběhu roku
doplňují absolvováním akreditovaných kurzů, seminářů a workshopů.

Vzdělávání pracovníků:
Poradkyně rané péče se v průběhu roku 2019 vzdělávaly především na kurzech, které byly zaměřené na tato
témata: práce s rodinou, zvyšování soběstačnosti dětí, rozvoj hry u dětí, zhodnocení dovedností u dětí
s postižením. V rámci projektu „Kruhy podpory - cesta k běžnému životu“, který byl podpořen Nadačním
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fondem AVAST, prošly poradkyně rané péče z centra ARPIDA společně s organizací Kaňka v Táboře uceleným
vzděláním v konceptu „Přístup zaměřený na člověka“ . Součástí projektu bylo ověření si získaných zkušeností
v zařízeních poskytující ranou péči v Rakousku. Výstupem projektu byla metodická příručka rané péče „Kruh
podpory - cesta k běžnému životu“, která byla distribuována spolupracujícím organizacím v Jihočekém krají i
v celé ČR.
Poradkyně rané péče se pravidelně účastní kazuistických seminářů, které probíhají společně se všemi
poskytovateli rané péče v Jihočeském kraji. Nechyběla ani účast na 6. mezinárodní konferenci rané péče
v Olomouci, odkud si pracovnice přivezly mnoho cenných informací.

Prostorové vybavení:
Raná péče probíhala zejména terénní formou prostřednictvím návštěv přímo v rodině (v přirozeném
prostředí dítěte). V některých případech byla po dohodě s rodinou realizována také ambulantní forma
spolupráce. Při konzultacích byly využívány prostory centra Arpida, které jsou přizpůsobeny pro práci s dětmi
s tělesným či kombinovaným postižením (pracovny poradkyň rané péče, pracovna ergoterapie, prostory
mateřské školy, družiny nebo tělocvičny).

Další vybavení a pomůcky:
I během roku 2019 bylo pracoviště rané péče průběžně dovybavováno novými didaktickými,
senzomotorickými a rehabilitačními pomůckami, také pomůckami pro alternativní a augmentativní
komunikaci, dětskou i odbornou literaturou. Vzhledem k personálním změnám v souvislosti s navýšením
pracovních úvazků, bylo zřízeno další pracovní místo s veškerou technikou pro novou poradkyni.

Pravidelné aktivity:
Poradkyně rané péče pravidelně navštěvovaly rodiny s dětmi v domácím prostředí. U některých dětí byla
terénní forma doplněna ambulantní formou v centru ARPIDA. Při počátečních konzultacích poradkyně ve
spolupráci s rodinou zhodnotily aktuální úroveň schopností a dovedností dítěte a zjišťovaly potřeby rodiny.
Na základě těchto informací vypracovaly individuální plán rané péče. Rodičům poskytovaly poradenství a
metodické vedení k podpoře psychomotorického vývoje dítěte, doplněným praktickými radami pro práci a
hru s dítětem. Ke zlepšení komunikace mezi dítětem a jeho okolím využívaly vhodných metod pro
komunikaci, doporučovaly optimální stimulační programy a techniky k dosažení maximálního podpory
rozvoje dítěte. Do rodin byly zapůjčovány vhodné didaktické, stimulační, rehabilitační a kompenzační
pomůcky, hračky, odborná i dětská literatura.
Poradkyně zprostředkovávaly pedagogicko-psychologické poradenství, pomáhaly při výběru a zařazení dítěte
do vhodného předškolního či školního zařízení a zprostředkovávaly kontakt na školské poradenské zařízení.
Rodičům poskytovaly další potřebné informace o odborné péči, zprostředkovaly kontakty na podpůrné
organizace a odborníky, sociálně právní poradenství, pomáhaly při prosazování práv a zájmů, podporovaly a
doprovázely rodiny při jednání s úřady. Rodinu maximálně podporovaly a pomáhaly jejímu opětovnému
začlenění do běžného způsobu života. Dařilo se vytvořit i prostor pro zprostředkování kontaktů s dalšími
rodiči. Rodičům byla také poskytována psychologická pomoc zpravidla formou individuálních konzultací s
psychologem.
Při práci s rodinami poradkyně rané péče začaly využívat nástroje pro individuální plánování, které jsou
využívány v konceptu „Přístup zaměřený na člověka“. Pro své klienty ve spolupráci s rodinou sestavovaly
např. Profil na jednu stránku, Kruhy vztahů či zrealizovaly kruhová setkání rodiny a odborníků kolem dítěte.
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Jednorázové aktivity:
Rodičům i veřejnosti byly nabízeny jednorázové odborné přednášky, semináře a kurzy pro rodiče. Pro rodiče
byl uspořádán kurz, jak správně manipulovat s osobami se zdravotním postižením, workshop speciálních
logopedických pomůcek značky Kousák. Ve spolupráci s Centrem Kaňka v Táboře byly zrealizovány dva
víkendové psychorehabilitační pobyty (jarní a podzimní), kterých se zúčastnilo v každém obdobím celkem 24
rodin s dětmi.

Dosažené výsledky a cíle:
V uplynulém roce 2019 se nám podařilo nabídnout službu 46 klientským rodinám. Kapacita služby byla oproti
předchozímu roku navýšena o 15 rodin díky navýšení pracovních úvazků. Službu ukončilo 10 rodin (naplnění
cílů dle plánu, přechod k jiné službě, dovršení věku aj.). Poradkyně rané péče najezdily za rok 2019 celkem
11583 km. Úspěšná realizace dvou psychorehabilitačních pobytů „Raná péče od rána do večera“ na jaře a na
podzim.
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. U klientů s narušenou komunikační schopností jsme hledali vhodné metody
alternativní a augmentativní komunikace (např. piktogramy, komunikátory, metodu VOKS). Rodinám bylo
poskytováno sociálně právní poradenství (pomoc při prosazování jejich práv a zájmů, podpora při jednání
s úřady a institucemi, informace v oblasti dávek a příspěvků, asistence při vyhledání a oslovení návazných
sociálních služeb). S rodinami jsme hledali vhodné předškolní vzdělávání. Rodiče měli největší zájem o
zapůjčení didaktických, stimulačních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, dětské i odborné literatury
pro rodiče. Při práci s rodinami jsme pracovali s prvky dle Konceptu Bazální stimulace, využili jsme koncept
Přístupu zaměřeného na člověka. Děti z rané péče využívaly pravidelně lekce muzikoterapie, které probíhaly
individuálně či skupinově.

Spolupráce:
Raná péče úzce spolupracuje v duchu ucelené rehabilitace s dalšími odborníky z centra ARPIDA (dětský
neurolog, fyzioterapeut, pracovnice speciálně pedagogického centra, logoped, ergoterapeut,
muzikoterapeut).
Další spolupráce byla navázána také s organizacemi, které poskytují sociální službu raná péče např. APLA Jižní
Čechy, Středisko rané péče Č. Budějovice, IMy Soběslav, Centrum Kaňka v Táboře, TAM TAM Centrum pro
dětský sluch. Poradkyně rané péče dále spolupracují s ostatními SPC pracovišti v rámci Jihočeského kraje, na
žádost rodičů navštěvovaly uživatele v mateřské škole. I v roce 2019 se ve spolupráci s Centrem Kaňka
v Táboře podařilo uspořádat dva psychorehabilitační pobyty pro rodiny s dětmi „Raná péče od rána do
večera“. Jarní pobyt byl finančně podpořen Magistrátem města České Budějovice ve výši 20 000,- Kč a pobyt
na podzim finančně podpořila Nadace ČEZ ve výši 80 000,- Kč.

Další důležité informace:
V říjnu 2019 došlo k personálním změnám. Na pozici vedoucí služby rané péče nastoupila Bc. Horská Petra.
Také došlo k navýšení o jeden pracovní úvazek na pozici poradkyně rané péče.
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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 podle §44 zákona č. 108/2006 Sb tyto základní činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- stravování
- ubytování
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Služba byla poskytována dle potřeb pečujících v nepřetržitém režimu, obvyklá délka pobytu se pohybovala
zpravidla v rozmezí 3 až 10 dní. S ohledem na náročné požadavky při péči o jednotlivé klienty jsme službu
zajišťovali formou komplexní 24 hodinové individuální péče (1 asistent pro 1 uživatele).
S každým uživatelem hledáme aktivity, které vedou k rozvoji a podpoře samostatnosti a soběstačnosti.
Službu mohou využít pravidelně (např. 1 víkend v měsíci) nebo jen jednorázově v případě aktuální potřeby.

Cíl:
Pomáháme rodinám a jednotlivcům pečujícím o děti, mladistvé a dospělé osoby se zdravotním postižením
získat čas na nezbytný odpočinek a prostor k řešení osobních záležitostí. Jsme tu pro Vás v případě, kdy Vás
čeká plánovaný lékařský zákrok, máte neodkladné řízení na úřadech nebo si prostě potřebujete jen
odpočinout a nabrat síly.
Odlehčovací služby centra Arpida jsou určeny 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 (v rodině).

Kapacita:
Maximální možná kapacita služby v jeden čas jsou 3 uživatelé.
Přibližný průměrný denní počet příjemců služby jsou 2 uživatelé.
Celkový roční počet osob, jimž byla služba poskytnuta – 29 uživatelů, někteří z nich využívali službu
opakovaně. Z tohoto počtu využilo 8 uživatelů odlehčovací služby úplně poprvé.
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Personální zajištění:
Počet fyzických pracovníků - 27
Přepočtený počet na plné úvazky - 7,2 (1celý úvazek, 1 poloviční úvazek, zbytek DPP, DPČ)

Odborná kvalifikace personálu:
Pracovníci splňují kvalifikaci pro pracovníka v sociálních službách. V některých případech se jedná o studenty
SŠ, VOŠ, VŠ, kteří dokončují studium zaměřené na sociální služby nebo zdravotnictví.

Vzdělávání pracovníků:
Pracovníci absolvovali školení a vzdělávací kurzy realizované v centru ARPIDA se sociálním a zdravotnickým
zaměřením v rozsahu 24 hodin za rok. Jednalo se například o kurz správné manipulace s klientem s tělesným
postižením, možnosti využívání alternativní a augmantativní komunikace u nekomunikujících klientů nebo
využívaní konceptu Bazální stimulace.

Prostorové vybavení:
Odlehčovací služba probíhá v bezbariérovém bytě o velikosti 2+kk (denní místnost a ložnice), který je plně
vybaven pro potřeby nepřetržitého provozu, součástí bytu je také plně vybavená kuchyň pro potřeby klientů i
asistentů. Vedle bytu je k dispozici bezbariérová koupelna s bezbariérovým WC. Nově bylo vybudováno
zastřešené venkovní posezení. Celý byt je útulně a příjemně vybaven a vytváří pocit bezpečného domova.
Služba je realizována v areálu komplexu Alzheimercentra Husova tř. 1651, České Budějovice 2, 370 11 České
Budějovice.

Další vybavení a pomůcky:
Byt je dostatečně vybaven kompenzačními a rehabilitačními pomůckami pro osoby se zdravotním postižením
(zvedák, 2 polohovací postele, 1 klasická postel, klín, rotační disk, relaxační pytel, který je možný využít i k
potřebám polohování, 1 "éčko" pod nohy, 3 polohovací pastelky, podložka na sezení, polohovací polštář
Nuch-nuch).
Součástí denní místosti je lednice, kuchyňská linka, stůl, 4 židle, gauč, TV. V koupelně je k dispozici pračka,
skříň na pomůcky a hygienické potřeby, sprchová židle, koupací/polohovací lehátko.

Pravidelné aktivity:
Program při poskytování odlehčovacích služeb byl plánován vždy individuálně podle potřeb jednotlivých
uživatelů. Asistenti zapojovali klienty do aktivit běžného života. Mezi pravidelné činosti patřily: návštěvy
různých kulturních a společenských akcí (kina, divadla, restaurace, kavárny) volnočasové aktivity, výtvarné a
rukodělné činnosti (práce se dřevem, přírodními materiály apod.).
Mezi další oblíbené akce podporující soběstačnost uživatelů patřilo např. nakupování surovin v obchodech na
oběd či večeři, kterou si pak klienti sami uvařili.

Jednorázové aktivity:
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, Gastrofest.), Arpiďácká pohodička,
tradice v centru Arpida, Dětský den, Kortus akce Strunkovice.
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Dosažené výsledky a cíle:
Klientů, kteří službu využívají, každým rokem zvolna příbývá. Klienti a jejich rodinní příslušníci jsou s
poskytováním služby spokojeni a na odlehčovací služby se rádi vrací.

Spolupráce:
Odlehčovací služba velmi úzce spoupracuje se zařízením Alzheimercentrum v Českých Budějovicích a se
Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity.

Další důležité informace:
Odlehčovací služby pracovaly v roce 2019 pod vedením paní Aleny Pekárkové.

NÁVAZNÁ PODPORA

Typ služby: Sociální služby
Obsah činnosti:
Integrační program
Komplexní podpora studentů praktické školy v jejich přechodu ze vzdělávání do dalšího dospělého života. V
červnu 2019 ukončili program 3 účastníci, všichni vstoupili do projektu Spolu do života a zároveň využívají
návazných služeb. V březnu 2019 do programu vstoupilo dalších 7 účastníků.
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 2019 se uskutečnilo cca 500 individuálních zapojení
uživatelů STD do provozu externích pracovišť. Projekt byl spolufinancován 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. Projekt byl zahájen v září
2019, účastní s eho v současné době 7 uživatelů na celkem 12 místech v ČB (Auto M, Moto Boom, ČEVAK, AK
JU, JVK, Caplík, Teologická fakulta, Úřad práce, Domov pro seniory Máj, ELVA profi, DM drogerie, VLNA).
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.).
Projekt zaměstnávání - Aditus Pro, z.ú.
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Činnost samostatné neziskové organizace vytvářející pracovní příležitosti pro motivované uživatele sociálních
služeb centra ARPIDA. V současné době je v provozu chráněné pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA poskytující
zejména údržbu zeleně. Součástí činnosti jsou i další pracovně rehabilitační programy pro uživatele sociálních
služeb. V roce 2019 bylo zaměstnáno 5 osob se ZP. Aditus Pro zároveň plnil roli externího pracoviště pro STD
a místo pro praxi studentů praktické školy centra ARPIDA. Více viz www.adituspro.cz.

Spolupráce:
Centrum ARPIDA spolupracuje v rámci návazné podpory s těmito organizacemi:
• 1.sociální družstvo VLNA • Akademická knihovna Jihočeské univerzity • Jihočeská vědecká knihovna
• Caplík, z.s. - Centrum Caplík • Kavárna Jiný svět • MOTOBOOM s.r.o. • Elva Profi s.r.o. • Teologická fakulta
Jihočeské univerzity • AUTO M s.r.o. • Úřad práce v Českých Budějovicích • Domov pro seniory Máj • ČEVAK
a.s. • DM drogerie markt s.r.o. • Swietelsky s.r.o. • Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity
a nově počínající se spolupráce (na přelomu roku):
• Teplárna České Budějovice a.s. • Jihočeské divadlo • Biologické centrum AV ČR • ČD Cargo, a.s. • Biskupství
českobudějovické • Obchod České korálky CB • Městský úřad Prachatice
Za tuto spolupráci upřímně děkujeme.

Další důležité informace:
Vedoucím návazné podpory byl v roce 2019 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 pracovníka
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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 byly vyhodnocovány v rámci interdisciplinárního týmu. V roce 2019 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 lékaři 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:
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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Kapacita:
Denně je fyzioterapeuty v Centru Arpida ošetřeno okolo 100 klientů.
V průběhu roku využilo službu cca 620 klientů.

Personální zajištění:
Rehabilitační a terapeutická péče je zajišťována 11 fyzioterapeuty a 3 ergoterapeuty.

Vzdělávání pracovníků:
V roce 2019 byl vyškolen jeden fyzioterapeut v konceptu BPP (terapeutický koncept podle Čápové).
Pokračovalo pravidelné pracovní a konzultační setkávání (1x měsíčně) s prezentováním 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 2019
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.

Spolupráce:
•
•

Protetika Skuteč
Perinatologické oddělení nemocnice v Českých Budějovicích

Další důležité informace:
V roce 2019 pracovalo oddělení fyzioterapie pod vedením pana Karla Klewara, Dis.
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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 s neurologickými
diagnózami, 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 248 osob.
Personální zajištění:
1 ergoterapeut na plný úvazek a 1 na 0,2 září-duben, květen-srpen - 0,4 úvazku.
Odborná kvalifikace personálu:
Vysokoškolské vzdělání
Vzdělávání pracovníků:
Školení, kurzy - všechny tři ergoterapeutky se zúčastnily semináře „Podpora dítěte se zdravotním
znevýhodněním od narození do tří let a jeho rodiny“ pořádaný v CA. Jedna z ergoterapeutek vyrazila
na workshop a seminář SI v centru Playsi v Praze. Během ledna se dvě ergoterapeutky a jeden
fyzioterapeut zúčastnili odborné neurorehabilitační konference v Praze pořádané ČLS JEP na téma
Kognitivní rehabilitace a rehabilitace dospělých pacientů s DMO. Semináře na téma „Smysly“
pořádaný v CA se zúčastnila také jedna z týmu našich ergoterapeutek. Spolu s dvěma fyzioterapeuty
absolvovala jedna z ergoterapeutek kurz RSP (rehabilitace spastické parézy "A" a "B"). Všechny
ergoterapeutky se zúčastnily společné přednášky v CA na téma „Jak pečovat o tracheostomie“.
Další vybavení a pomůcky:
V roce 2019 byla nově vybavena 2. Ergoterapeutická místnost kobercem, vestavěnou skříní na
pomůcky a vertikálními zrcadly na zeď. Pro nácviky orofaciální stimulace byly pořízeny pomůcky od
firmy Kousák - základní P a vibrující Z - viber. Sada vhodných tužek pro grafomotoriku - trojhranné
tužky od Stabila a Koh-i-noor. Během roku ergoterapeuti pravidelně doplňují pomůcky a potřeby nové vybavení kompenzačních pomůcek do cvičné kuchyně - nože, protiskluzová podložka apod.
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Jednorázové aktivity:
Uspořádání přednášky pro zdravotnický úsek na téma Úvod do Senzorické integrace, Ergoterapie ve
Skotsku.
Spolupráce:
Během celého roku fungovala spolupráce se sociální rehabilitací v rámci integračního programu,
s protetikou a s dalšími kolegy z multidisciplinárního týmu. Pokračuje spolupráce s ranou péčí
formou pravidelných schůzek a porad ohledně společných klientů a plánů. Vznikl tým na vyšetřování
a vedení terapie podle rehabilitace spastické parézy (1 ergoterapeut + 2 fyzioterapeuti).

KLINICKÁ LOGOPEDIE

Typ služby: Zdravotnictví
Obsah činnosti: Klinická logopedie v centru ARPIDA usiluje o řečovou reedukaci.
Cíl služby: Podpora komunikačních a řečových dovedností a schopností.
Kapacita: Služby logopedie využilo v roce 2019 celkem 206 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 2019 Mgr. Štěpánka Rešlová.
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INTENZIVNÍ REHABILITAČNÍ POBYTY

Typ služby: Zdravotnictví
Obsah činnosti: Pobyt rodiče s dítětem přímo v centru ARPIDA s intezivní fyzioterapií a ergoterapií
podle indikace ošetřujícího lékaře, a dále dalšími terapiemi a službami (hipoterapie, vodoléčba,
muzikoterapie, atd.) za účelem zlepšení zdravotního stavu a zácviku rodičů pro denní cvičení doma.
Cíl služby:
Zlepšení zdravotního stavu intenzivními terapiemi a supervize a zácvik či korekce domácího cvičení
rodičů s dětmi. Dále absolvování dalších relaxačních terapií či sociálních služeb a poradenství. Jedná
se zejména o efektivní intervenci v případě pooperačních stavů a dále o pravidelné (jedenkrát za rok
či dva) pobyty s výrazným zdravotním přínosem (podle zpětné vazby od rodičů).
Kapacita: 4-6 pobytů současně v délce 1-2 týdny. V roce 2019 využilo službu celkem 112 rodin.
Personální zajištění: Koordinaci a komunikaci s rodiči a lékaři zajišťuje zdravotní sestra. Terapie jsou
personálně zajištěny celým týmem zdravotníků (lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi,
sociální a pedagogičtí pracovníci)
Prostorové vybavení: K dispozici bylo 5 garsonek se sociálem a společná kuchyňka se společenskou
místností. Dále jedna garsonka v nedalekém, 500 m vzdáleném, objektu.
Pravidelné aktivity: Individuálně nastavený program zahrnuje vyšetření lékařem (dětský neurolog,
rehabilitační lékař, ortoped) fyzioterapii, ergoterapii, vodoléčbu, hipoterapii, sociální poradenství,
speciálně-pedagogické poradenství, klinickou logopedii a další služby.
Další důležité informace: Odpovědným pracovníkem byla v roce 2019 všeobecná zdravotní sestra
paní Alexandra Wohlgemuthová.

HIPOTERAPIE

Obsah činnosti: Jedná se o podpůrnou léčebnou terapii probíhající při jízdě (chůzi) na koni,
speciálně vycvičeném pro tyto účely. V centru ARPIDA byly k dispozici 3 koně, 1 poník a hipodrom.
Hipoterapii indikuje dětský neurolog. Hipoterapie probíhá ve venkovních prostorách mimo zimní
období. Terapii vede fyzioterapeut se specializovaným kurzem hipoterapie. Za přípravu a vedení
koně je zodpovědný hipolog. Vedoucím hipologem v roce 2019 byla slečna Iva Krajdlová.
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REALIZOVANÉ PROJEKTY

Nadační fond AVAST - Kruh podpory - cesta k běžnému životu (2018-2019)
Realizace vzdělávacích kurzů společně s kolegyněmi z Centra Kaňka Tábor přinesla nejen nové
metody a techniky, ale i nový přístup práce ke klientům sociální služby rané péče.
Nadace KB Jistota - Rozšíření a zkvalitnění sociální služby raná péče v centru ARPIDA (2018-2019)
Jednalo se o rozšíření týmu o další odborníky a nabídku volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi
s tělesným či kombinovaným postižením nebo ohroženým či nerovnoměrným vývojem předškolního
věku.
Nadace AGROFERT „SPOLU DO ŽIVOTA“
Podpora dospělých osob s těžkým mentálním a kombinovaným postižením při jejich začleňování
v běžném sociálním prostředí, uprostřed společnosti, mimo specializované sociální zařízení.
Nadace ČEZ „Keramická pec pro arteterapii v centru ARPIDA“
Nadace ČEZ „Raná péče od rána do večera 2019“
Víkendový pobyt klientů sociální služby raná péče a jejich rodinných příslušníků.
Nadace NROS THE VELUX FOUNDATIONS Program Včasná pomoc dětem „Zkvalitnění a rozšíření
služby raná péče pro rodiny dětí s tělesným a kombinovaným postižením“ (2019 – 2021)
Rozšířením kapacity rané péče dojde k podpoře většího počtu rodin v Jihočeském kraji, zároveň
k posílení multidisciplinárního týmu o nové odborníky z oblasti psychologie a další poradkyni rané
péče. Dále se zvýší informovanost mezi pediatry i širokou veřejností o možnostech služby rané péče
prostřednictvím nově vytvořených informačních materiálů.
Nadace ADRA „Pobytové odlehčovací služby v centru ARPIDA“ (2019-2020)
Podpora realizace sociální služby odlehčovací služby.
Nadace Vodafone „Překonáváme (nejen) jazykové bariéry“
Týdenní jazykově – poznávací pobyt žáků s tělesným a kombinovaným postižením v Anglii.
Jihočeský kraj „Překonáváme (nejen) jazykové bariéry“
Týdenní jazykově – poznávací pobyt žáků s tělesným a kombinovaným postižením v Anglii.
Fórum dárců, z.s. ČSOB pomáhá regionům „Překonáváme (nejen) jazykové bariéry“
Týdenní jazykově – poznávací pobyt žáků s tělesným a kombinovaným postižením v Anglii.
Město České Budějovice „Raná péče od rána do večera 2019“
Víkendový pobyt klientů sociální služby raná péče a jejich rodinných příslušníků.
Město České Budějovice „Arpiďácká pohodička 2019“
Hudební folk country skorofest.
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OP VVV „Vzdělávání v MŠ, ZŠ a PrŠ při centru Arpida (Šablony ZŠ, MŠ I)“
č.p. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/005878
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 MŠ, ZŠ a PrŠ při centru Arpida (Šablony ZŠ, MŠ II)“
č.p. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0015449
Pokračování Šablony ZŠ, MŠ I
OP VVV „Vzdělávání v SŠ při centru Arpida (Šablony SŠ)“
č.p. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/008189
Personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů,
podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.
OPZ „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“
č.p. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156
Zajištění dostupnosti a rozvoje sociální služby sociálně terapeutické dílny na území Jihočeského
kraje.
MZ ČR „Dotace ze státního rozpočtu na 1 rezidenční místo v oboru Klinická logopedie“
Rozhodnutí č. 1920149/2019/ONP/RM/ROZ – I.
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DALŠÍ AKCE A ČINNOSTI V CENTRU ARPIDA.
•
•
•
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DS - Tříkrálový pochod Arpidou
Divadlo Okýnko – několik představení v Arpidě
Přednáška primární prevence v Arpidě
Kurz manipulace - pro rodiče
Vernisáž obrazů Michala Fišera
Školení QUIP - projekt AVAST - raná péče
Jihočeská liga v iBoccii – celoroční – 1.-4. liga
Ples centra ARPIDA
Karneval v Arpidě
Úvodní setkání Integračního programu pro studenty, rodiče a pracovníky
Pobyt škol na Lipně
Kurz - Kruhy podpory - Rela Chábová
Natáčení písně s Tomášem Klusem
Školení první pomoci - Radka Krygarová, prof.záchranář, + BP
Porady SPC JčK v Arpidě
centrum KRUH v Arpidě - Okolo Vrbenských rybníků
Velikonoční tradice v Arpidě
Ozdravný pobyt škol na Rožmberku
Jarní ozdravný pobyt denního stacionáře na Pluhově Žďáře :)
Zážitkový týden MŠ
Denní stacionář - pobyt PLUHŮV ŽDÁR
STD - vernisáž projektu AJG v Bechyni
Den dětí v Arpidě
Závěrečné zkoušky – praktická škola jednoletá a dvouletá
Skorofest - Arpiďácká Pohodička
Dobrovolníci - Vodafone, ČEZ, Hochtief
Koncert Konzervatoře v Arpidě
Pobyt sociálně terapeutických dílen - Votice
Předávání certifikátu Značka kvality pro denní stacionář
Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami zrak. vnímání - školení
Pravidelné supervize v sociálních službách
Výstava - Naše tváře - ARPIDA
Protetika Skuteč – pravidelná spolupráce
Jazykově - poznávací pobyt pro děti v Anglii
Beseda o chráněném bydlení pro rodiče
Slámování 2019 – betlém u koní
Dýňování - Krb
Kousák - prodejní stánek, workshop
Koncert Vypsaná Fixa
Konzultace Petr Eisner – sexualita lidí s postižením
Adventní pobyt rodičů s dětmi v Českém Krumlově
členská schůze centra ARPIDA
Adventní trhy
Mikuláš v Arpidě
Andělská aukce 2019
K.R.B. – vystoupení v ZŠ Nedabyle , vystoupení na Minifestivalu v Borovanech , koncert na Andělské aukci,
Hodina slávy / adventní trhy ČB, Nejúspěšnější sportovec Jihočeského kraje, Vystoupení na zápase HC Motor
Vánoční fyzio Rozcvička – zdravotníci vaří a pečou pro Arpidu
Bárováček - Masopust v Arpidě , koledy
Vánoční tradice v Arpidě
Bruslení na náměstí Přemysla Otakara 2.
Divadlo u Betléma
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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. I v roce 2019 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,
Akademická knihovna Jihočeské univerzity, Jihočeská vědecká knihovna, Caplík, z.s. - Centrum
Caplík, Kavárna Jiný svět, MOTOBOOM s.r.o., Elva Profi s.r.o., Teologická fakulta Jihočeské univerzity,
AUTO M s.r.o., Úřad práce v Českých Budějovicích, Domov pro seniory Máj, ČEVAK a.s., dm drogerie
markt s.r.o., Swietelsky s.r.o., Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity, Teplárna České Budějovice
a.s., Jihočeské divadlo, Biologické centrum AV ČR, ČD Cargo, a.s., Biskupství českobudějovické,
Obchod České korálky CB, Městský úřad Prachatice. 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 čtrnáctidenních 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“. 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 2019 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 2019 jsme spolupracovali s perinatologickým pracovištěm Nemocnice České Budějovice.
Naším partnerem v několika benefičních akcích byl i v roce 2019 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. Velkou pomoc s propagací projektů i finanční podporu nám celý rok nabízel i herec Jiří Mádl. V roce 2019
pracovali v centru ARPIDA tito dobrovolníci: Jindrová Štěpánka, Prokešová Jiřina, Rasochová Klára, Slováček Jiří, Habán
Marek, Rychlíková Tereza, Novotný Zbyněk, Štrunc Miroslav, Valentová Petra.
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 2019

1. sociální družstvo Vlna
A.C.G. PRAHA a.s.
A.Z.B., s.r.o.
AgroProtec s.r.o.
Alfa air s.r.o.
ARTO DESIGN, s.r.o.
Auto Future s.r.o.
Baloun Petr, DiS
Baly photo studio
BAUHAUS k.s.
Beneš Miroslav, Ing.
Beranová Kateřina
Beute Kateřina
Blažek Martin
Borovka Event s.r.o.
Bouda Burgers s.r.o.
Boukalová Marie
Boušková Věra, MUDr.
Braný Lubomír, Ing.
Brusný kotouče
Budějovický Budvar n.p.
CONDUCO a.s.
Čapková Božena
Čapková Ivana, Ing.
Čarvaš Michal, Ing. MBA.
Čech David
Čermáková - Šímová Michaela
Čermáková Jana, Ing.
Černý Michal, Ing.
ČESAL s.r.o.
Český červený kříž Hosín
Český červený kříž Křenovice
ČEVAK a.s.
Čížek Jan
ČSZ s.r.o.
David Tomáš, Ing.
DELIKOMAT České Budějovice
DEXET s.r.o.
Divoký Luboš

Draganová Michaela
DRUID CZ s.r.o.
Dušek Vojtěch
E.ON Česká republika s.r.o.
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Ederová Markéta
EDIKT a.s.
EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o.
Erhart Marek, Ing. - MOLO
ESSOX s.r.o.
Faktor Ladislav JUDr.
Filip Jaroslav, Mgr.
Froulík Jaroslav
Gaži Martin
G-PROJECT, s.r.o.
Grubhoffer Libor, prof. RNDr.,
GynPro CB s.r.o.
Hašová Danuše MUDr.
Hermann Josef
Heřman Jiří Ing.
Holba Petr Ing.
Holubovi Jana a Ondřej
Hrdý Jindřich
Hrstka Luboš
HYDRO&KOV s.r.o.
INPRESS a.s.
Jakubíčková Zora, MUDr.
Janata Jan Ing.
Janča Štěpán
Jaroš Vojtěch, Bc.
Jihočeské centrum pro ZP a seniory o.p.s.
Jokešová Klára
JTH Holding a.s.
K2 CB, s.r.o.
Kadlec Jiří
Kadlecová Věra
Kašpar Jan st.
Kavárna Na cestě
KDU-ČSL - MěO Vodňany
KeyTec Č.Budějovice s.r.o.
Klár Tomáš
Koblihovi Ivana a Miroslav

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA ARPIDA ZA ROK 201 9

Kocanda Radek
Kočí Radomil
Konečná Anna
Koppová Zdeňka, PaedDr.
KORES spol. s r.o.
Korešová Jindřiška
Kory production s.r.o.
Kos Zdeněk
Kotek Čestmír
Kouba Jaroslav
Krajské vojenské velitelství Č. Budějovice
Krajský soud v Č. Budějovicích - zaměstnanci
Kratochvíl Miloš Ing.
Krejcar Emanuel, MVDr.
Krejcarová Olga, MUDr.
Krištůfek Václav
Kubašta Václav, Ing.
Kulhavá Ivana
Kunzovi - vážení manželé
Kupka Antonín, Mgr.
Kutil Ivan
Květounová Jana
Lakomá Barka
Lavičková Jana
Lesy České republiky, s.p.
Letohrátky s batolátky
Lhota Martin
Liláková Hana Mgr.
Lošek František
Mádl Jiří
Maleček Josef Mgr.
MAREK - PLYN - TOPENÍ - VODA s.r.o.
Mareš Rudolf Mgr.
Mateřská škola Zliv
Mattel Czech Republic, s.r.o.
Medicco s.r.o.
Městský úřad Týn nad Vltavou
Městský úřad Zliv
Mičanová Šárka, MUDr.
Mikeš Pavel, Ing.
M-Restaurant s.r.o.
Nadace Adra

Nadace ČEZ
Nadace J&T
Nadace Vodafone Česká republika
Nadace Život dětem, o.p.s.
Návara Jan, Ing.
Niedermeier Josef
NOVATO, spol. s r.o.
Obec Dubné
Okuňeva Galina
Opekarovi Irena a Miroslav
Pakandlová Věra
Pavelka Marek
PENAM, a.s.
Perbecká Iveta
Perina Josef
Persan Josef
Petr Miroslav
Petrová Vladimíra
Petrovská Marcela
Petrželková Lucie, Ing.
Píšťková Ivana
Pitra Libor
Placanda Vladimír
Policie ČR - Krajské ředitelství
Pošumavská komorní filharmonie
Praktic spol. s r.o.
PROMO - AIR s.r.o.
Promo - Air s.r.o.
Přívozník Lukáš
Quadria s.r.o.
REJ s.r.o.
Restaurace Masné krámy
Riganová Dana
Ring&Roll s.r.o.
Robert Bosch, spol. s r.o.
Rosenfelder Jiří
Rotary Club České Budějovice
Řechtáčkovi - vážení manželé
Sdružená obec Baráčníků
Slavíková Iveta
Sobotovič Zoltan
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická
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Souček Ivan
Staněk Tomáš
Státní zemědělský investiční fond - zaměstnanci
STAVOKLIMA, s.r.o.
STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o.
Střední škola informatiky a právních studií, o.p.s.
Suk Miroslav
Svoboda Ondřej
Sweet Donut s.r.o.
Šebesta Václav
Šebková Gabriela
Šilhaveckých - vážení manželé
Šíma Jaroslav, Mgr. MBA
Šíslovi - vážení manželé
Šmíd Přemysl
Štěpánek Miloš
Šuster Jan
Švarz Bohuslav
Tecam, spol. s.r.o.
Teplý Jan, Ing.
Tesco Tábor
Tichovy dobroty
TJ Blaník Strunkovice nad Blanicí
TKP geo s.r.o.
Tolar Josef
Toms Petr - Pekař
Trajer Pavel
Trajerová Hana
Vacek Jiří
Váchová Jarmila
Váchová Jarmila
Vaněk Jaroslav
Velká lóže pecařská
Velux Č.R., s.r.o.
Vietnamský svaz v Č.Budějovicích
Viktorová Věra
Vláčil Vladimír, Ing.
Vlček Jaroslav, Ing.
Vorel Jan, MUDr.
Vorlová Dana
Vostrovský Roman, Ing.
Votýpka Pavel, Ing.

Voxel - Václav Lebeda
Vypsaná fixa
Witigo v.o.s.
YARA Agri Czech Republic s.r.o.
Zámiš Jaroslav, Ing.
ZEMĚ, z.s.
ZEMCHEBA, s.r.o.
Zíbarová Hana
Zídek Zdeněk
ZO OS KOVO Groz-Beckert Czech s.r.o.
ZŠ a MŠ J. Š. Baara
ZŠ Nerudova
ZŠ Pohůrecká
ZŠ při Biskupském gymnáziu J.N.Neumanna
Zvánovec Jan
Žáková Pavla, MUDr.
Žampachovi - vážení manželé
Žatecká Vojíková Silvie
Žibřid Petr, Ing.
Žifčáková Kamila
Žraloci Ledenice z.s.
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 2019
Údaje uvedené v tisících Kč.

celkem z.ú.
o.p.s.
94 852
92 859
1 993
-61
453
-59
945
-1
508
Oprávky celkem
96
62
34
Materiál na skladě
265
253
12
Pokladna
15 550
11 001
4 549
Bankovní účty
7 155
7 118
37
Pohledávky celkem
10 184
4 798
5 386
Závazky celkem
251
251
0
Dlouhodobý bankovní úvěr
Náklady
55 111
29 268
25 843
Osobní náklady
41 337
21 975
19 362
Mzdové náklady
13 536
7 082
6 454
Soc.a zdrav.pojištění
238
211
27
Ostatní sociální náklady
1 407
1 258
149
Odpisy majetku
3 040
1 195
1 845
Spotřeba materiálu
2 623
1 449
1 174
Spotřeba energii
5 232
3 492
1 740
Služby
1 351
1 318
33
z toho Opravy a udržování
115
85
30
z toho Cestovné
56
46
10
z toho Reprezentace
390
271
119
Jiné náklady
13
13
0
Úroky
23
16
7
Daně a poplatky
Náklady celkem
67 839
36 962
30 877
Výnosy
46 821
18 647
28 174
Dotace
18 201
15 344
2 857
Tržby za vlastní výkony
2 813
2 498
315
Dary
757
657
100
Jiné výnosy
Výnosy celkem
68 592
37 146
31 446
Hospodářský
výsledek
753
184
569
Zdroje financování provozu
13 641
13 641
0
Dotace od státu
1
481
1
465
16
Dotace Statutární město ČB
2 317
2 014
303
Dotace EU
29 260
1 405
27 855
Dotace JčK
2 935
2 620
315
Ostatní granty, dotace a dary
18 958
16 001
2 957
Vlastní zdroje
Zdroje celkem
68 592
37 146
31 446 Zprávu o hospodaření v roce 2019 zpracovala
Ing. Jana Faktorová
Popis

Dlouhodobý majetek celkem
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2019 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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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 2019 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
Datové schránky:
z.ú. (sociální služby, zdravotnictví) : 33iba9m
o.p.s. (školy a školská zařízení):
r9tgyqd

