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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři této výroční zprávy,
těší nás Váš zájem o tento dokument, který má shrnout 1 rok života v prostoru a společenství zvaném
centrum ARPIDA. Uplynulý rok přinesl dobré i těžké chvilky a každému připomněl, že život je více než práce a
povinnost. Prověřil sílu společenství a schopnost podřídit zájmy silnějších, potřebám zranitelných. Vyzkoušel
naši schopnost personálně a provozně zajistit fungování služeb přes problémy spojené s šířením nemoci
covid19. Změny, které rok 2021 přinesl, se dotýkají zejména rozšíření terapeutických konceptů, odborné
spolupráce a intenzivní snahu o realizaci služeb a prostor pro dospělé klienty v podobě návazné podpory,
tranzitního programu a projektu ARPIDA plus – campus životních příležitostí. Není samozřejmostí, že se nám
podařila další modernizace a oprava prostor a technologií v objektu centra ARPIDA. Zároveň jsme získali další
prostory pro nácvik samostatného života v podobě cvičného bytu. Od poklepání na základní kámen nových
budov v projektu ARPIDA+ jsme se formou mnoha akcí snažili upozornit na problematiku dospělých lidí
s tělesným postižením a zároveň jsme díky štědrosti dárců získali téměř 7 miliónů Kč na tuto výstavbu. Rád bych
proto poděkoval každému člověku a firmě, kteří nás podpořili. Současně děkuji všem kolegyním a kolegům za
jejich vytrvalost, odvahu a nasazení v poskytování služeb a hledání nových cest. Velice si vážím snahy každého
jednotlivce o spolupráci uvnitř i navenek centra ARPIDA. Největší dík patří všem klientům a jejich rodinám za
důvěru, spolupráci a vytrvalost na jejich cestě životem s postižením.
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 zajišťovalo v roce 2021 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 – 41 členů
o

Jaroslav Klabouch – předseda

Centrum ARPIDA, z.ú.
•
•
•

Správní rada:
o Jaroslav Klabouch – předseda, Jana Tesařová – místopředseda, Jaromír Novák – člen
Dozorčí rada:
o Jiří Holý - předseda, Alena Pekárková, Alena Rennerová
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, Alena Rennerová
Ředitel – statutární zástupce: Marek Wohlgemuth

Aditus Pro, z.ú. (výroční zprávu za rok 2021 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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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Profese
Počet fyz.osob Počet úvazků
Ergoterapeut
3
2,61
Fyzioterapeut
12
11,52
Klinický logoped
4
3,15
Lékař
4
0,52
Zdravotní sestra
1
1
Zdravotnický pracovník Celkem
24
18,8
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách
Sociální pracovník
9
5,29
Pracovník rané péče
5
4,75
Osobní asistent
37
7,78
Přímá obslužná péče
90
24,08
SP a pracovník v sociálních službách Celkem
141
41,9
Psycholog
2
0,2
Pomocná pracovní síla
6
3,2
Pedagogičtí pracovníci
Asistent pedagoga
18
17
Lektor - zájmová činnost
14
0,3
Psycholog – SPC
1
0,8
Speciální pedagog – SPC
5
4
Učitel - mateřská škola
5
5
Chůva v MŠ
2
1,31
Učitel - střední škola
2
2
Učitel - základní škola
16
16
Vedoucí zájmové činnosti
1
1
Vedoucí vychovatel
1
1
Pedagogický pracovník Celkem
65
48,41
Administrativní pracovníci
Ekonom
1
1
Fundraising, PR
2
1,4
Ředitel
1
1
Sekretářka
1
1
Projekty, personalistika, Účetní, MTZ, pokladna
4
2,69
Administrativní pracovník Celkem
9
7,09
Pracovníci THP
Domovník
1
1
Kuchařka
5
4,51
Ošetřovatel koní
1
1
Plavčík
1
1
Recepční
2
2
Technik
2
2
Údržbář
1
1
Uklízečka
6
4,5
Vedoucí kuchyně
1
1
THP pracovníci Celkem
20
18,01
Celkový součet
270
137,97
(včetně dohod o vykonání práce – u dohod není uveden úvazek)
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NAŠE ČINNOST V ROCE 2021

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

55
22
38
21
114
20
32
45
počet žáků
28
40
34
7
272
60
120
275
počet pacientů
638
261
436
214
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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.“. 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
Naše mateřská škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na základě
doporučení školského poradenského pracoviště (PPP, SPC). Škola pracuje dle vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání ŠVPPV s názvem „Když očka září“. MŠ je určena pro děti s
tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením zpravidla od tří let věku. S dětmi se pracuje ve
třech heterogenních třídách. V každé třídě je zařazeno 8-10 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, hydroterapii pomoc a spolupráci s rodinou. 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). V rámci činnosti
mateřské školy probíhaly další aktivity jako muzikoterapie, canisterapie, plavání v rehabilitačním
bazénu a aktivity u koní. Děti mají možnost účasti i v kroužcích stanice zájmových činností.
V mateřské škole jsme uspořádali také třídní karnevaly, s ohledem na stále trvající covidová
opatření. S dětmi jsme byli na Rodinné farmě Placandů v Křenovicích. Na naší školní zahradě
proběhl Dětský den, plný her a soutěží.
Celková kapacita školky: 30
Počet dětí denně: 24
Počet dětí za rok: 33
Pedagogičtí pracovníci se pravidelně účastní vzdělávání v NIDV. Zapojili jsme se do ŠABLON II a
absolvovali pedagogická školení on line. Pomocná síla na konci roku dokončila kurz "Chůva pro děti
do šesti let věku" a začali jsme budovat zimní zahradu, do které je přístup ze dvou tříd a bude
využívána pro hry dětí během horšího počasí.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ
Základní škola zajišťovala výchovu a vzdělávání (pedagogické prostředky uceleného systému
rehabilitace) žákům s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením. Sdružuje základní školu,
základní školu - IVP a základní školu speciální. Díky možnosti nízkého počtu žáků ve třídě (4 -8) a
současnému personálnímu zajištění asistenty pedagoga, je uplatňován individuální př ístup 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 učiv a v prvním ročníku do dvou let. Žáci mají
možnost pokračovat ve studiu na praktické škole jednoleté a dvouleté (střední škola).
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, po znávat 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 terapi e vedoucí ke zlepšení zdravotního
stavu či zamezení špatného vývoje způsobeného tělesným postižením.
Školy při centru Arpida fungovaly v obvyklém režimu, kromě období březen - duben, kdy probíhalo
vyučování distanční formou. Proběhly tradiční akce Vánoční tradice a dětský den. Žáci se zúčastnili
rehabilitačního pobytu v italském Caorle.
Celková kapacita základní školy je 52 žáků a základní školy speciální - 40 žáků. V průběhu školního
roku 2020/21 navštěvovalo základní školu 17 žáků, základní školu s IVP 23 žáků a základní školu
speciální včetně dílu II. 34 žáků. Celkový počet žáků za rok je 74.
Jedna žákyně přestoupila v rámci inkluze do běžné školy.
Základní škola využívá ke své činnosti 14 tříd, počítačovou místnost, cvičnou kavárnu s kuchyňkou,
ateliér, dřevodílnu, tělocvičnu a rehabilitační bazén.
Personálně byly školy obsazeny 14 speciálními pedagogy, 1 vedoucím vychovatelem, 13 asistenty
pedagoga, 3 osobními asistenty, 1 muzikoterapeutem a 1 arteterapeutem.
Školy při centru ARPIDA jsou zapojeny do projektu " VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ, ZŠ A ŠD PŘI CENTRU
ARPIDA II, REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015449" .
.
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STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ
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. Vš ichni pedagogičtí pracovníci
jsou současně i osobními asistenty žáků. Výuka probíhá nejen ve třídách, ale i na cvičných
pracovištích – kavárna Cvička a pracoviště Hirzova.
Odborné praxe a stáže na cvičných pracovištích probíhaly pouze do března 2021.Školy při centru
Arpida fungovaly v obvyklém režimu, kromě období březen - duben, kdy probíhalo vyučování
distanční formou. Studenti se zúčastnili rehabilitačního pobytu v italském Caorle.
Registrovaná kapacita praktické školy jednoleté a praktické školy dvoulet é je celkem 15 studentů. V
průběhu školního roku 2020/21 navštěvovali praktickou školu jednoletou 2 studenti a praktickou
školu dvouletou 5 studentů. Celkem tedy 7 studentů za rok. Ve školním roce 2020/21 ukončil
střední školu úspěšným splněním závěrečných zkoušek 1 student PrŠ jednoleté a 2 studenti PrŠ
dvouleté.
Střední škola využívá ke své činnosti 1 třídu, počítačovou místnost, cvičnou kavárnu s kuchyňkou,
ateliér, dřevodílnu, tělocvičnu a rehabilitační bazén.
Střední škola je propojena s tranzitním programem centra ARPIDA.
Střední školy při centru ARPIDA jsou zapojeny do projektu " VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ, ZŠ A SŠ PŘI CENTRU
ARPIDA II.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM
SPC poskytovalo v roce 2021 poradenské služby dětem, žákům, studentům s převažujícím tělesným
(motorickým) postižením a kombinovaným postižením, jejich rodičům, pedagogům a školám.
Činnost SPC byla i v roce 2021 komplikována nepříznivou epidemickou situac í. Provoz našeho
školského poradenského zařízení však probíhal téměř bez omezení. Podařilo se zajistit všechny
potřebné ambulantní služby. Terénní služby byly z velké míry nahrazeny telefonickými, e -mailovými
konzultacemi s pracovníky škol a zákonnými zást upci. Ve spolupráci s jednou základní školu nám byl
umožněn náslech při distanční výuce.
Největší podíl na činnostech pracovníků SPC představovala pravidelná diagnostika k určení míry
podpory a doporučení odpovídajících podpůrných opatření. Nedílnou součást komplexní péče o
klienty byla psychologická diagnostika a psychologické poradenství.
Během roku 2021 byly pravidelné aktivity SPC z části omezeny opatřeními v souvislosti s epidemií
COVID-19. Návštěvy školy a terénní práce probíhaly zejmé na na počátku roku a před hlavními
prázdninami a na podzim. Omezeny byly stáže pedagogů běžných škol na pracovišti SPC. Bez
výrazného omezení 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.
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Vykázáno bylo 2 296 ambulantních a terénních činností. Bylo vydáno 251 zpráv a doporučení ke
vzdělávání našich klientů. Služby SPC využilo celkem 272 klientů, z toho 178 z běžných škol, 92 ze
speciálních škol, z rodin a školsky nezařazených 2 klienti. Celkem má SPC kolem 350 klientů, počet
se zvolna navyšuje, převažují klienti s více vadami.
Personálně bylo SPC obsazeno jedním psychologem a čtyřmi speciálními pedagogy s plnými i
částečným pracovním úvazkem. SPC disponovalo čtyřmi pracovnami, pracovny byly užívány jako
sdílené. Tři pracovny SPC byly umístěny v klidnějším zázemí na "Domečku" mim o hlavní budovu
centra ARPIDA. Jedna z pracoven byla situována v ekonomickém křídle hlavní budovy.
V roce 2021 SPC využilo vzdělávací nabídku Dyscentra Praha a Národního pedagogického institutu
(NPI). Pracovnice SPC se zúčastnily také dvou on -line konferencí. Dále také proběhly porady SPC
Jihočeského kraje a celostátní porady pracovníků SPC se zástupci MŠMT a NPI. Metodické vedení
pracovníků SPC zabezpečoval v roce 2021 NPI v Praze.
Navázána je dlouhodobě úzká spolupráce s pedagogy a odbornými pracovníky c entra ARPIDA. SPC
spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními celého Jihočeského kraje (SPC, PPP).

DRUŽINA
Školní družina je určena pro žáky základních škol při centru ARPIDA a tvoří ve dnech školního
vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. 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
a učit chránit svět kolem nás upevňovat si základní hygienické návyky
Ve školní družině probíhaly od září 2021 tyto zájmové kroužky: počítačový, sportovní a pohybový,
kreativní, anglický, 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 zřízen čtenářský klub, anglický
klub a klub zábavné logiky a deskových her. Pracovníci ŠD jsou vzděláváni v rámci projektu "
VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ, ZŠ A ŠD PŘI CENTRU ARPIDA II, REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/1 8_063/0015449"
Ve školní družině bylo v roce 2021 zřízeno 5 oddělení, kde bylo zapsáno celkem 60 žáků a pracovalo
v ní celkem 13 vychovatelů a 5 osobních asistentů.
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.
Z důvodu epidemiologické situace (COVID 19) byla školní družina v březnu a dubnu mimo provoz.
Kroužky v rámci ŠD probíhaly až od září 2021.
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STANICE ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ
Stanice zájmových činností (dále jen SZČ) nabízí klientům centra ARPIDA pravidelné zájmové
kroužky, jednorázové akce a letní tábory pro děti a dospělé. Podílí se na tematické výzdobě centra
ARPIDA, na organizaci Jihočeské ligy v iBoccii a mimoškolních akcí. Náplň činnosti jednotlivých
zájmových útvarů navazuje, rozšiřuje a doplňuje vzdělávání žáků.
Nabízí nejen vyplnění volného času v odpoledních hodinách, ale také smysluplnou činnost, která má
jasné výchovné a vzdělávací cíle, učí je fair-play, spolupráci, zlepšuje motorické schopnosti,
rozšiřuje kulturní povědomí, zlepšuje soběstačnost a podněcuje tvořivé myšlení klientů . Chceme
aby se klienti při jednotlivých činnostech bavili, těšili se z nich a nestali se jen chvilkovou
záležitostí, ale i zážitkem na který rády vzpomínají.
Do měsíce března probíhaly následující zájmové kroužky: Práce se dřevem, Filmařský kroužek,
Muzikoterapie, Ateliér plastické tvorby, Fotokroužek, Náboženství, Div adelní kroužek, Arteterapie,
Keramika, Výtvarný kroužek, Taneční kroužek a Tvoření s babičkou Leničkou, dále pak turnaje v
Jihočeské lize v integrované iBoccii.
SZČ připravila také akce jako je Den dětí, Vánoční tradice, Mikuláš a benefiční akci – Arpiďácká
Pohodička. O prázdninách to byly 2 turnusy letních táborů. První pro děti centra ARPIDA s asistencí
(1 týden v červenci).Druhý pro mládež a dospělé centra ARPIDA s asistencí ( 3 týden v červenci).
V roce 2021 se kroužky rozběhly po roční odmlce až v podzimních měsících. Kapacita kroužků se liší
dle typu – na každém bývá 4-8 klientů. Děti si mají možnost vybrat z 11 druhů kroužků. Za rok tak
proběhli akce pro cca 120 dětí.
Pro SZČ pracuje 14 vedoucích lektorů a 3 pomocníci lektora (DVP) . Vedoucí – lektoři zájmových
kroužků 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). 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.
Kroužky se konají v prostorách ateliéru, počítačové učebny, tělocvičny, bazénu, jídelny, pracovny
muzikoterapie a některých tříd, dále na venkovním hřišti, v atriu i v okol ní přírodě (dle typu
kroužku). SZČ využívá keramickou pec, stojanovou vrtačku, málé ruční nástroje, hudební nástroje
(kytara, bubny, Sundram, Cajon a malé perkusní nástroje), sportovní pomůcky ( padák, míče a jiné).
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 p řátelé vedoucí
SZČ.
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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 .

RANÁ PÉČE
Raná péče je odborná terénní služba určená pro rodiny dětí od narození do 7 let věku, jejichž vývoj
je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu . 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
Tento rok byl ovlivněn nepříznivou epidemiologickou situací v ČR, i přesto poskytování služby
nebylo zastaveno a služba byla rodinám stále k dispozici. Služba byla převedena do upraveného
režimu např. s minimalizací osobního kontaktu a nahrazena distančním i formami komunikace
(telefonické konzultace, videohovory přes Skype, Zoom, WhatsApp apod.).
Pro zlepšení komunikace mezi dítětem a jeho okolím byly při práci s dítětem s narušenou
komunikační schopností využívány metody alternativní a augmentativní komun ikace (např.
piktogramy, komunikátory, metoda VOKS). Do rodin byly zapůjčovány vhodné didaktické,
stimulační, rehabilitační a kompenzační pomůcky, hračky, odborná i dětská literatura. Poradkyně
zprostředkovávaly pedagogicko-psychologického poradenství, pomáhaly při výběru a zařazení
dítěte do vhodného předškolního či školního zařízení a zprostředkovávaly kontakt na školské
poradenské zařízení.
V minulém roce významně vzrostl zájem o individuální konzultace s psychology. Psychologickou
podporu zajišťovala Mgr. Tereza Pitnerová a Mgr. Filip Šinkner. Pro rodiče i odbornou veřejnost
byly pořádány také jednorázové odborné přednášky a semináře.
Služba byla oproti předchozímu roku nově poskytnuta 12 rodinám. U 10 rodin byla služba ukončena
z důvodu (dovršení věku, naplnění cílů dle plánu, přechod k jiné službě aj.). Poradkyně rané péče
najezdily za rok 2021 celkem 15 629 km a na cestách strávily celkem 291 hodin. V terénu poradkyně
v přímé péči odpracovaly celkem 1267 hodin a 309 hodin ambulantní formou. Celkem byla služba
poskytnuta 55 rodinám. Frekvence návštěv v rodinách byla zpravidla v rozmezí 1x za 4 až 6 týdnů,
dle potřeb rodin i v kratším intervalu. Poradkyně dojížděly za rodinami na Českobudějovicko, do
regionu Strakonicko, Prachaticko, Vimpersko, Písecko, Českokrumlovsko, Vltavotýnsko, Kaplicko,
Jindřichohradecko, Třeboňsko a do Dačic.
V rámci terénní formy poskytování rané péče poradkyně navštívily průměrně denně 4 - 6 rodin.
Ambulantní forma byla nabídnuta denně 2 - 3 uživatelům. Službu zajišťovaly 3 poradkyně rané péče
(sociální pracovnice) a 1 pracovník v sociálních službách na částečný pracovní úvazek. Z důvodu
personálních změn jsme přijali a zaškolili 2 nové poradkyně rané péče.
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V průběhu roku si poradkyně rané péče prohlubovaly svoje dovednosti a znalosti v oblasti bazální
stimulace, absolvovaly kurzy o alternativní a augmentativní komunikaci, učily se, jak zacházet s
iPady a nahlédly do problematiky attachmentu. Jedna pracovnice prošla Kurzem pro poradce rané
péče.
Raná péče úzce spolupracuje v duchu ucelené rehabilitace s dalšími odborníky z centra ARPIDA
(dětský neurolog, fyzioterapeut, pracovnice speciálně pedagogického centra, logoped,
ergoterapeut, muzikoterapeut, fyzioterapeut). Jedenkrát za měsíc byly realizovány společná
multitýmová setkání s odborníky z centra ARPIDA (muzikoterapeut, fyzioterapeut, ergoterapeut,
logoped, pracovnice se Speciálně pedagogického centra). Pokračovala spolupráce s další
organizacemi s Jihočeského kraje, které poskytují sociální službu raná péče např . APLA Jižní Čechy,
Autis Centrum České Budějovice, Společnost pro ranou péči Č. Budějovice, I MY Soběslav, Centrum
Kaňka v Táboře, TAM TAM Centrum pro dětský sluch. Prohloubila se spolupráce s dalšími
odbornými speciálně pedagogickými centry v rámci Jihoč eského kraje.
S ohledem na narůstající počty rodin bylo pracoviště rané péče vybaveno dalšími novými
pomůckami a to zejména didaktickými, senzomotorickými, rehabilitačními pomůckami, pomůckami
pro alternativní a augmentativní komunikaci, pomůckami pro zra kovou stimulaci, balančními
pomůckami. Byly pořízeny i nové logopedické pomůcky a rozšířily jsme také odbornou a dětskou
knihovnu.
Poradkyně rané péče pomáhaly sociálně slabším rodinám zabezpečit formou přímé pomoci např.
potraviny a drogistické zboží poskytnuté přes Potravinovou banku Jihočeského kraje. Využívaly
jsme nabídek nadací a žádali o finanční podporu rodin v případě nákladných neurorehabilitačních
pobytů, dražších kompenzačních pomůcek apod.
I v roce 2021 jsme plánovali ve spolupráci s Centrem Kaňka v Táboře dva psychorehabilitační
pobyty pro rodiny s dětmi „Raná péče od rána do večera spolu“, který měl být finančně podpořen
Nadací J&T, avšak vlivem nepříznivé epidemiologické situacebyl realizován pouze podzimní termín.
V roce 2021 jsme přešli na nový informační systém pro sociální služby eQUIP, který nám pomáhá
lépe zpracovávat data o naší práci. Poradkyně rané péče začaly ke své práci využívat nové vozidlo
Škoda Octavia, které bylo zapůjčeno Centru ARPIDA firmou CB AUTO.
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DENNÍ STACIONÁŘ
Posláním denního stacionáře je nabídnout akceptující a bezpečný prostor pro smysluplné trávení
volného času lidí se zdravotním postižením. Podporujeme uživatele v maximální možné míře v
jejich samostatnosti a soběstačnosti a při vlastním rozhodování o svém životě. Hledáme možnosti a
příležitosti, jak jim pomoci prožít důstojný a plnohodnotný život bez přerušení kontaktu s rodinou.
Služba je určena pro děti, mládež a dospělé lidi s kombinovaným postižením (tělesné a mentálního
postižení) ve věku od 6 do 40 let, provozní doba je od pondělí do pátku od 7 do 16 hodin.
Cílem služby je umožnit klientům rozhodovat si v co největší možné míře o svém životě za podpory
rodiny a pracovníků denního stacionáře. Při realizaci tohoto cíle jsme vy užívali při práci s uživateli
koncept s názvem „Přístup zaměřený na člověka“ a nástroje plánování zaměřeného na člověka. Při
každodenních činnostech i při individuálním plánování s uživateli vycházíme vždy z potřeb,
možností a přání každého člověka. U verbálně nekomunikujících klientů podporujeme vyjadřování
jejich názoru a přání prostřednictvím alternativních forem komunikace. Pracujeme se zážitkovým
konceptem bazální stimulace (somatická, vestibulární, vibrační, čichová, sluchová, hmatová,
zraková a chuťová stimulace), ve velké míře využíváme také prvky Snoezelen konceptu.
Pravidelné aktivity v denním stacionáři:
• pravidelné relaxační a pohybové aktivity (tréninky a soutěže ve hře integrovaná Bocciia,
sportovní hrátky),
• 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.),
• zahradnické práce na záhonech,
• výlety a vycházky do přírody,
• speciální terapie (canisterapie, muzikoterapie).
V průběhu roku probíhaly návštěvy nejrůznějších kulturních a společenských akcí ve městě a okolí kino, divadlo, výstavy, výlety, návštěva ZOO, k teré byly ovlivněny opatřeními vyplývajícími z
pandemie Covid 19.
Maximální možná kapacita denního stacionáře je 18 uživatelů v jeden okamžik. Denně využilo
službu v průměrně 13 uživatelů. Za rok byla služba denního stacionáře poskytnuta 38 osobám.
Pro svou činnost využívá denní stacionář tři pracoviště - DS 1, DS 2 a DS Domeček. Jednotlivá
oddělení stacionáře využívají pro své činnosti 4 místnosti pro denní aktivity uživatelů a 4 místnosti
určené pro zajištění osobní hygieny. Vybavení místností je přizpůsobené pro lidi s tělesným
postižením a kombinovaným postižením (bezbariérová kuchyň, bezbariérové WC, ergoterapeutické
pomůcky pro sebeobsluhu i tvoření, relaxaci a pro snadný přesun osob s omezenou hybností).
Služba dlouhodobě spolupracuje s těmito orga nizacemi: AC Facility, s.r.o. (Alzheimercentrum CB),
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. (canisterapie).
Denní stacionář pracoval do června 2021 pod vedením Bc. Jany Honnerové a Mgr. Gabriely
Kocmichové. Od 1.7.2021 došlo ke sloučení jednotnému vedení denních stacionářů - vedoucí se
stala Mgr. Václava Businská.
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OSOBNÍ ASISTENCE - ŠKOLY
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 činnosti:
•
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, podporo vat 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.
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 .
V roce 2021 jsme zajišťovali službu osobní asistence pro 114 uživatelů. Denně využije osobní
asistenci v MŠ, ZŠ a PrŠ při centru ARPIDA v průměru 105 uživatelů.
Personálně byla služba obsazena 38 osobními asistenty a sociálním pracovníkem na částečný
úvazek.Pracovníci na pozicích osobních asistentů byli opět zapojeni do projektu průběžného
vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Služba osobní asistence ve školách je realizována v
moderním bezbariérovém objektu centra ARPIDA a na dalších místech souvisejících s či nností škol a
školských zařízení při centru ARPIDA.
Z důvodu epidemiologické situace (Covid 19) byly školy při centru ARPIDA v březnu a dubnu 2021
uzavřeny - v tomto složitém období byla osobní asistence poskytována pouze v omezené formě,
mimo prostory školy, dle potřeb klientů a zákonných zástupců.
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OSOBNÍ ASISTENCE - TERÉN
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. Cílovou
skupinu tvoří děti, mládež a dospělí s tělesný m, mentálním nebo kombinovaným postižením ve
věku od 5 do 40 let. Služba je poskytována od pondělí do pátku od 7.00 do 22.00 hod.
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.
Nejčastěji byla služba využívána při jednorázových nebo pravidelných přesunech z centra ARPIDA
do místa bydliště a do centra ARPIDA. Dále při návštěvách kulturních a sportovních akcí,
volnočasových aktivit, při vycházkách, při pobytu v domácnosti apod.
Maximální možná kapacita je 20 uživatelů v jeden čas. V rámci pravidelné nebo jednorázové osobní
asitence využilo službu 20 uživatelů, z toho 7 uživatelů úplně poprvé.
Společně s vedoucí služby zajišťují chod os obní asistence Terén studenti ze Zdravotně sociální
fakulty v Českých Budějovicích a externí spolupracovníci, kteří dlouhodobě spolupracují s ARPIDOU
při zajištění odlehčovacích pobytů, táborů a pravidelných pobytech škol.
Všichni pracovníci splňují požadovanou kvalifikaci pro pracovníka v sociálních službách - absolvovali
kurz pracovníka v sociálních službách nebo SŠ, VOŠ, VŠ se zaměřením na sociální služby nebo
zdravotnictví. Pracovníci absolvují školení a vzdělávací kurzy se sociálním a zdravotnickým
zaměřením v rozsahu 24 hodin za rok. Jednalo se například o kurz správné manipulace s klientem s
tělesným postižením, možnosti využívání alternativní a augmentativní komunikace u
nekomunikujících klientů nebo využívaní koncept u bazální stimulace.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
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 7
do 50 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. Posláním sociální rehabilitace je rozvoj sociálních dovedností, samostatný,
nezávislý a soběstačný způsob života dospělých osob se zdravotním postižením uprostřed běžné
společnosti.
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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.
Individuální nácvik: nácvik soběstačnosti, sebeobsluhy a samostatnosti, potřebných dovedností a
schopností pro zvládání péče o vlastní osobu a kontakt se společenským prostředím, rozdělen do tří
ucelených tematických cílů (Bezpečně se pohybuji po městě; Poradím si v domácnosti; Umím se
správně chovat a mluvit s ostatními);
Program Trivium: aktivizace a upevňování získaných dovedností;
Integrační program: zaměřený na podporu přechodu uživatele ze školního prostředí do dospělého
života; pro studenty Praktické školy jednoleté a dvouleté v centru ARPIDA, který podporuje
studenta v přechodu mezi školou a dalším dospělým životem (mimo centrum ARPIDA). Jedním z
možných výsledků Integračního programu může být například i účast uživatele v projektu Spolu do
života;
Program Průvodce: podpora a informace uživatelům (včetně uživatelů ve věku od 7 do 18 let) při
zajištění získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, zprostřed kování návazných
(zdravotních, rehabilitačních, vzdělávacích a sociálních) služeb;
Program Samostatné bydlení: individuálně sestavená podpora uživatele v jeho možnostech,
schopnostech a dovednostech umožňující v dospělosti bydlení bez rodičů;
Program Vztahy a intimita: vyžádaná, profesionální a odborná podpora dospělých uživatelů v
oblasti vztahů a sexuality ve formě osvěty nebo intervence.
Přirozenou součástí poskytování sociální služby je také tzv. „návazná podpora“ klienta, která ho s
ohledem na jeho individuální potřeby, možnosti a přání motivuje a podporuje ve 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 .
Kapacita služby je 2 uživatelé v jeden okamžik nebo 5 uživatelů při skupinových aktivitách
ambulantní formy poskytování. Celkem za rok tuto službu využilo 45 klientů.
Sociální rehabilitace má k dispozici bezbariérově přístupné nácvikové místnosti a cvičn ý byt v
běžném prostředí. Další návazné služby jsou zajišťovány v centra Arpida. Pro potřeby nácviku
dovedností v reálném prostředí (město, domácnost, úřad apod.) je využívána terénní forma sociální
služby.
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Odlehčovací služby jsou určené 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).
Pobytová služba nabízí zejména pomo c 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 záležitost. Pomáháme také rodinám a
jednotlivcům pečujícím o děti, mladistvé a dospělé osoby se zdravotním postižením získat čas na
nezbytný odpočinek a prostor k řešení 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). Službu je možné využít pravidelně např. 1 víkend v měsíci nebo jen jednorázově v
případě aktuální potřeby.
Přibývá nových klientů, kteří službu využili poprvé. Klienti a jejich rodinní příslušníci jsou s
poskytováním služby spokojeni a na odlehčovací služby se rádi vrací. Maximální možná kapacita
služby v jeden čas jsou tři uživatelé. Za rok využilo službu 21 uživatelů. V průběhu roku se na
zajištění služby podílelo celkem 31 pracovníků ( 2 celé úvazky, 1 tříčtvrteční úvazek, zbytek
pracovníků na dohody o provedení práce a dohody o provedení činnosti).
Program při poskytování odlehčovacích služeb byl plánován vždy individuálně podle potřeb
jednotlivých uživatelů. Pokud je to možné, návštěva akcí se vždy domlouvá přímo s klientem,
popřípadě s rodiči nebo zákonným zástupcem. Asistenti zapojovali klienty do aktivit běžného
života. Mezi pravidelné činnosti patřily: návštěvy různých kulturních a společenských akcí (kina,
divadla, restaurace, kavárny), volnočasové aktivity, výtvarné a rukodělné činnosti (práce se
dřevem, přírodními materiály apod.). Dále se pracovníci s uživateli účastnili pravidelných akcí,
které probíhají v městě ČB, např. návštěva akcí v rámci Léto ve městě, Múzy na vodě, návštěvy JČ
muzea, návštěvy Výstaviště ČB – Hobby, Země živitelka, Gastro fest, trhy ve městě. V rámci nácviku
soběstačnosti patří mezi pravidelné akce nakupování surovin v obchodech např. na oběd či večeři,
příprava jídla, úklid, praní a jiné činnosti spojené s chodem d omácnosti.
Odlehčovací služba probíhá v bezbariérovém bytě o velikosti 2+kk (denní místnost a ložnice), který
je plně vybaven pro potřeby nepřetržitého provozu. Celý byt je útulně a příjemně vybaven a vytváří
pocit bezpečného domova. Služba je realizována v areálu ko mplexu Alzheimercentra Husova tř.
1651, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice.
Odlehčovací služba velmi úzce spolupracuje se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Služba je koncipována jako dlouhodobá a pravidelná podpora vytváření, obnovy, udržování a
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, a to s
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ohledem na schopnosti, přání a dlouhodobé cíle uživatelů služby specif ikované 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.
Poslání sociálně terapeutických dílen je podpora rozvoje pracovních dovedností a běžný způsob
života dospělých osob se zdravotním postižením.
Co si v STD můžete vyzkoušet, nacvičit a zažít?
• Výroba dekoračních a užitkových předmětů ze dřeva, papíru, betonu, bižuterie, proutí a
textilu.
• Tkaní, výroba svíček, mýdel, zápisníků, diářů.
• Zahradnické práce, pěstování zeleniny a ovoce, péče o koně.
• Úklidové práce, praní, věšení prádla, žehlení.
• Pečení, vaření, příprava studených pokrmů, výroba křížal, přesnídávek, džemů, šťáv nebo
těstovin.
• Tradiční výroba figur do slaměného betléma.
• Skartování, razítkování, třídění pošty, rozebírání elektroodpadu a balení výrobků na
externích cvičných pracovištích, příprava nápojů a obs luha 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.
Podíleli jsme se na přípravě slámových figur pro akci Betlém 2021 a s tím spojené "betlémování" a
realizaci tradiční divadelní hry. Sociálně terapeutické dílny také spolupracovaly při realizaci tzv.
Integračního programu pro studenty praktické školy centra ARPI DA a pravidelně se účastní
prodejních akcí výrobků dílen v Českých Budějovicích a okolí. Realizován byl společný vícedenní
zážitkový pobyt uživatelů a pracovníků spojený se stanováním.
V průběhu roku 2021 jsme dále vylepšovali webové stránky umožňující prezentaci výrobků a
činnosti sociálně terapeutických dílen. Najdete je na adrese https://arpidastd.webnode.cz/.
Kapacita služby je 15 uživatelů v jeden okamžik v obou střediscích. Za rok využilo službu celkem 32
osob.
V minulém roce došlo k přestěhování do nově vybudovaných prostor modulového objektu v areálu
centra ARPIDA. Došlo tím k významnému zvětšení a zkvalitnění prostorového zázemí sociální služby,
šaten, kuchyňky, WC, společných prostorů a samotných dílen. Objekt je kompletně bezbariéro vý.
V rámci získávání pracovních zkušeností spolupracovala sociálně terapeutická dílna s chráněnými
pracovišti (1. Sociální družstvo Vlna, Aditus Pro) a dalšími externími pracovišti (Kavárna Caplík,
Jihočeská vědecká knihovna, Akademická knihovna JU, Swiet elsky).
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NÁVAZNÁ PODPORA
Další podpůrné programy:
Integrační program: Komplexní podpora studentů praktické školy v jejich přechodu ze vzdělávání do
dalšího dospělého života. V průběhu roku 2021 ukončili program 3 účastníci. Někteří vstoupili do
projektu Spolu do života, někteří využívají další návazné nebo jiné sociální služby. V říjnu 2021 do
programu vstoupili další 4 účastníci.
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
2021 se uskutečnilo cca 110 individuálních zapojení uživatelů STD do provozu externích pracovišť.
Četnost zapojení byla bohužel ovlivněna epidemií onemocnění COVID -19.
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 se ho v současné d obě 13 uživatelů na
celkem 15 místech v ČB (Auto M, Moto Boom, ČEVAK, AK JU, JVK, Teologická fakulta, Úřad práce,
ELVA profi, dm drogerie, VLNA, Obchod Korálkárna, Jihočeské divadlo, Teplárna České Budějovice,
ČD Cargo, Biologické centrum AV ČR).
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 ro dinám uživatelů se
zprostředkováním služeb navazujících na služby centra ARPIDA (např. osobní asistence, chráněné
bydlení, odlehčovací služby apod.).
Projekt zaměstnávání - Aditus Pro, z.ú.: Činnost samostatné neziskové organizace vytvářející
pracovní příležitosti pro motivované uživatele sociálních služeb centra ARPIDA. V současné době je
v provozu chráněné pracoviště ZELEŇ -ÚKLID-ÚDRŽBA poskytující zejména údržbu zeleně a úklidové
služby v kancelářských a školních prostorech. Součástí činnosti jsou i dalš í pracovně rehabilitační
programy pro uživatele sociálních služeb. V současné době je v Aditus Pro, z.ú. zaměstnáno 8 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.

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Sociálně právní poradenství se zabývá problematikou příspěvků a dávek pro osoby se zdravotním
postižením, poradenstvím při výběru a možností financování kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek, 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 AR PIDA
zajišťuje Mgr. Dana Kopecká, která je zároveň i vedoucím sociálním pracovníkem centra ARPIDA a
své zkušenosti nabízí i pracovníkům všech poskytovaných sociálních službách.
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ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
Zdravotnické služby nabízelo centrum ARPIDA prostředni ctvím nestátního
zdravotnického zařízení zahrnujícího obory dětské neurologie, pediatrie,
rehabilitačního lékařství, ortopedie, logopedie, fyzioterapie a ergoterapie.
Zdravotní stav našich klientů byl pravidelně sledován (vstupní a kontrolní vyšetření
u lékařů, funkční vyšetření hrubé a jemné motoriky se stanovením blízkého cíle fyzioterapeutem a
ergoterapeutem), byla indikována cílená terapie, průběh a výsledky specializované péče byl y
vyhodnocovány v rámci interdisciplinárního týmu.
LÉKAŘI - AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ
Ambulantní specialisté zahrnovali lékařské obory potřebné k odborné zdravotnické péči o osoby s
tělesným a kombinovaným postižením. Své služby nabízeli přímo v centru ARPIDA. Střední
zdravotnické výkony pro všechny lékařské odbornosti zajišťovala všeobecná zdravotní sestra.
Odborná zdravotnická péče specializovaná na zdravotní problémy dětí a dospělých lidí s tělesným a
kombinovaným postižením a současně odborná pomoc pro týmy fyzioterapi e, ergoterapie a v
případě potřeby i ostatním pracovníkům ucelené rehabilitace.
Počet osob za rok: 436
Specializovanou lékařskou péči poskytovali ambulantní formou 2 dětští neurologové, rehabilitační
lékařka a ortoped. Lékaři úzce spolupracují s týmem fyzioterapeutů a ergoterapeutů a současně i
spolu navzájem všechny odbornosti.Vedoucím lékařem byl v roce 202 1 MUDr. Vladimír Peřina.

FYZIOTERAPIE
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 tělocvik u (Vojtova metoda,
NDT - Bobath koncept pro děti, BPP - terapeutický koncept podle Čápové, DNS – koncept podle
prof. Koláře, ACT, RSP - koncept dle Graciese) a je úzce provázaná spoluprací s rodinami uživatelů.
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. I v roce 2021 pokračovala
spolupráce s rodiči na vytváření, plnění a vyhodnocování individuálních terapeutických plánů. V
pravidelných třítýdenních intervalech pokračovala spolupráce s Protetikou Skuteč a nově také s
rakouskou protetikou Pohlig. V období letních prázdnin se opět uskutečnily dva týdenn í
turnusy „Letní intenzivní hiporehabilitace“.
V průběhu 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,
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stabilizovat stoj a zahájit chůzi. Denně je fyzioterapeuty v Centru Arpida ošetřeno okolo 100
klientů. Rehabilitační a terapeutická péče je zajišťována 12 fyzioterapeuty a 3 ergoterapeuty.
Terapie se uskutečňují ve vybavených pracovnách fyzioterapeutů, v prostorné tělocvičně
(stimulační pomůcky, dráhy, skupinová cvičení), na vodoléčebném úseku (vířivá a perličková lázeň,
termoterapie) vybavený transportním zařízením a v místnosti magnetoterapie. Hip oterapie probíhá
v přilehlém hiporehabilitačním areálu Centra Arpida.
Tým fyzioterapie spolupracuje se všemi ostatními službami ucelené rehabilitace Centra ARPIDA.
Rozvíjí se spolupráce s neonatologickým oddělením Nemocnice České Budějovice. Vedoucím
fyzioterapeutem byl v roce 2021 pan Karel Klewar, Dis

ERGOTERAPIE
Ergoterapii v centru ARPIDA indikuje odborný lékař a je realizována vysokoškolsky vzdělanými
ergoterapeuty. Zaměřena je především na dětskou klientelu zejména s diagnózou DMO s důrazem
na celkový rozvoj klienta v oblasti hrubé a jemné motoriky, soběstačnosti (nácvik ADL - nácvik
všedních denních činností) a kognitivních funkcí. Cílem ergoterapie je zlepšení motorických
dovedností k vyšší soběstačnosti ve všedních denních činnostech.
Počet osob za rok: 261
Během celého roku probíhala spolupráce s ranou péčí, kdy ergoterapeut navštěvoval rodiny přímo v
domácím prostředí. Nadále fungovala spolupráce se sociální rehabilitací v rámci integračního
programu, s protetikou a s dalšími kolegy z multidisciplinárního týmu.
KLINICKÁ LOGOPEDIE
Klinická logopedie v centru ARPIDA usiluje o řečovou reedukaci dětí, žáků a mladých lidí s tělesným
a kombinovaným postižením. Cílem poskytované služby klinická logopedie je zlepšení a rozvoj
komunikačních dovedností člověka s tělesným a kombinovaným postižením.
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 po ruch komunikace, podporu a
rozvoj fyziologického vývoje a tvoření řeči - dýchání, fonace, artikulace, orofaciální masáže,
stimulace mluvidel, myofunkční terapie.
Provoz logopedické péče nebyl v roce 202 1 omezen. Terapie probíhala běžnou prezenční formou či
online formou. Během roku průběžně probíhala školení zaměstnanců CA v oblasti AAK (znakový
jazyk). V případě běžného provozu využije terapie klinické logopedie průměrně 12 klientů za den.
Počet klientů za rok byl 214. Personálně byl úsek logopedie obsazen 3 klinickými logopedy. U dvou
pracovnic klinické logopedie probíhá předatestační příprava.
Klinická logopedie disponuje 3 speciálně vybavenými místnostmi pro individuální terapii a jednou
sdílenou místností. Klinická logopedie spolupracuje se sociálními službami (Raná péče, Denní
stacionář) – pravidelné porady, komunikace s pracovníky.
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REHABILITAČNÍ POBYTY
Centrum ARPIDA nabízí intenzivní léčebné pobyty rodičů s dětmi zpravidla v délce 2 týdnů (může
být i jeden týden). Cílem je intenzivní zdravotní péče zaměřená na zlepšení nebo udržení
zdravotního stavu dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Dalším cílem je edukace rodičů pro
denní cvičení se svými dětmi.
Přestože v roce 2021 byla situace velice složitá, díky opatřením a pracovnímu nasazení
zdravotnického personálu, probíhaly rehabilitační pobyty téměř bez přerušení a nedošlo k žádnému
kolektivnímu šíření epidemie.
Současně jsme schopni nabídnout ubytování maximálně 6 pobytům (rodič a dítě).Organizaci a
přípravu pobytů realizuje všeobecná sestra centra ARPIDA. Další zdravotní služby pro rehabilitační
pobyty zajišťuje kompletní tým zdravotnických pracovníků (lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti).
Rehabilitační pobyty mají k dispozici 5 garsonek přímo v objektu centra ARPIDA společně s
kuchyňkou a obývacím prostorem. Jeden pobyt je ubytován na sousedním Alzheimer centru, odkud
denně dochází do centra ARPIDA.
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KUCHYNĚ A JÍDELNA
Strava je připravována vždy z čerstvých surovin bez použití polotovarů. Kvalita připravovaných jídel je dána
nejen zpětnou vazbou od strávníků, ale i sledováním a dodržováním povinných nutričních hodnot stravy
pro všechny skupiny strávníků. Strava byla nav íc velice chutná s charakterem domácí stravy. Pro děti a žáky
jsou připravovány kromě oběda, také přesnídávky a svačiny.
Pravidelně umožňuje setkávání Rotary clubu a připravuje pro ně pohoštění. Spolupracuje s ostatními
pracovníky centra Arpidy při organizování rozličných akcí v průběhu celého roku.
Školní jídelna disponuje vlastní kuchyní vybavenou moderním zařízením umožňujícím zajistit až 2 40
stravovacích dávek.Denně připravuje přibližně 170-200 obědů. Počet osob za rok je 275.
Pravidelně probíhá v kuchyni periodické vzdělávání kuchařek v oblasti hygienického minima, sanitačního
řádu a úkolů vyplývající z plnění kritických bodů HACCP.
V roce 2021 došlo k přestavbě klimatizace a pořízení nových technologií

REALIZOVANÉ PROJEKTY
Jihočeský kraj – Krajský dotační program
Dotace na poskytování sociálních služeb osobní asistence, odlehčovacích služeb a denní stacionář v roce 2021
v úhrnné výši 1.280 tis. Kč.
Město České Budějovice – Podpora poskytování sociálních služeb
Dotace na poskytování sociálních služeb denní stacionář, osobní asistence, odlehčovací služby a sociální
rehabilitace v roce 2021 v úhrnné výši 1.230 tis. Kč
Města a obce: Adamov, Albrechtice nad Vltavou, Branišov, Český Krumlov, Čížkrajice, Horní Stropnice, Lišov,
Strakonice, Srubec, Soběnov, Týn nad Vltavou, Tálín, Větřní, Vimperk a Zdíkov . Dotace na poskytování
sociálních služeb a vybavení v úhrnné výši 167 tis. Kč.
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 p éče. Dále se zvýší
informovanost mezi pediatry i širokou veřejností o možnostech služby rané péče prostřednictvím nově
vytvořených informačních materiálů. Jedná se o podporu ve výši 600 632,- Kč za celé období realizace
projektu.
Nadace KB Jistota – Komplexní podpora rodiny a vývoj dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby s cílem
zvýšení kvality života dítěte (2020-2021)
Projekt je zaměřen na podporu rodin, které využívají sociální službu raná péče. Jeho cílem je rozšíření
kapacity rané péče o přibližně 10–12 rodin v uvedeném období a posílení multidisciplinárního týmu o
poradce rané péče, psychologa a muzikoterapeuta. Finanční podpora v celkové hodnotě 197 tis. Kč.
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Nadace J&T
Finanční dar v hodnotě 150 tis. Kč od Nadace J&T byl určen na úhradu osobních a provozních nákladů na
zajištění sociální služby raná péče.
Rotary Club České Budějovice, Rotary Club Marburg
Finanční dar v souhrnné výši 144 368,- Kč byl využit na pořízení a vybavení místnosti pro senzorickou
integraci včetně rehabilitačních pomůcek.
Nadace NROS ve spolupráci se společností Tesco
Nadační příspěvek ve výši 16 000 Kč byl použitý na pořízení vyvýšených záhonů pro klienty centra Arpida.
Nadace ČEZ
Nadační příspěvek ve výši 30 tis. Kč byl použitý na pořízení nových po můcek pro aktivizaci dětí, mládeže a
dospělých s postižením v centru Arpida.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Finanční pomoc v celkové hodnotě 45 200 Kč byl určen na zajištění sociálních služeb našeho centra. Jednalo
se o pořízení předplacených datových sad, webkamer, notebooku, přenosných předplatných časových
jízdenek MHD a tankovacích karet. Realizace projektu v rámci programu Fond pomoci potřebným během
druhé vlny epidemie koronaviru.
Krajský úřad Jihočeského kraje „Arpiďácká pohodička 2021“
Krajský úřad podpořil tento ročník hudebního folk -country skorofestivalu na louce, částkou 20 tis. Kč. Cílem
této akce bylo překonávání bariér mezi hendikepovanými a zdravými lidmi a propojení jejich světů.
Nadace NROS – Mimořádný grant na vzdělávání
Nadační příspěvek ve výši 15 000 Kč byl využit na vzdělávání poradců rané péče.
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.

OP VVV „Vzdělávání v MŠ, ZŠ a PrŠ při centru Arpida (Šablony MŠ, ZŠ II)“ č.p.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0015449
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodů dětí z mateřské
školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.
OP VVV „Vzdělávání v SŠ při Centru ARPIDA II (Šablony SŠ)“ č.p.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016840
Personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora
extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.
IROP „Rozšíření centra ARPIDA“ č. EIS: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0009732
Cílem projektu je vybudování odpovídajícího zázemí (nový objekt) sociálních služeb pro dospělé klienty
centra ARPIDA, zvýšení kapacity a zkvalitnění poskytovaných služeb a rozvoj centra ARPIDA s výhledem do
dalších 20–30 let. Předpokládaná doba realizace 2020 – 2023. Na konci března 2022 bylo vedením organizace
rozhodnuto tuto dotaci nevyužít.
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DALŠÍ AKCE A ČINNOSTI V CENTRU ARPIDA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velikonoční tradice centra ARPIDA
Konec zimy – pálení čarodějnic
Ozdravný pobyt škol - Chlum u Třeboně
Vítání léta v Kněžínku – vystoupení skupiny KRB
Den dětí centra ARPIDA
Setkání poskytovatelů rané péče
Pobyt dětí z centra ARPIDA v Itálii - Caorle
Výlet na statek do Křenovic
Arpiďácká POHODIČKA 2021
Výlet na Stezku korunami stromů
Letní tábor centra ARPIDA pro děti
Letní tábor centra ARPIDA pro dospělé
Stanování u centra ARPIDA - STD + SR
Přednáška - tranzitní program
Natáčení - Český Krumlov - otáčivé hlediště
Zoo - arteterapie
Království lesa - výlet
Natáčení - Budějce bez bariér
Ozdravný pobyt škol – Chlum u Třeboně
Pobyt rané péče – Pluhův Žďár
Turnaje v iBoocie
Natáčení písně „Papírové lodě“
Poklepání na základní kámen - ARPIDA+
Seminář pro uživatele SR/STD o platebních terminálech
Kurz AA komunikace - p.Lintnerová
Mikuláš centra ARPIDA
ČT1 - Kde domov můj
Andělská aukce 2021
Vánoční tradice centra ARPIDA
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SPOLUPRÁCE S PARTNERY
Centrum ARPIDA spolupracuje s řadou domácích i zahraničních partnerů. I nadále je velmi efektivní
spolupráce s Českou maltézskou pomocí Č. Budějovice, o.p.s ., která zajišťuje dopravu dětí z regionu jižních
Čech do centra ARPIDA. Centrum ARPIDA je klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty, Pedagogické
fakulty a Teologické fakulty Jihočeské univerzity. I v roce 2021 pokračovala spolupráce s mnoha dalšími
nestátními neziskovými organizacemi a ostatními subjekty zejména v podobě společných projektů a akcí.
Klíčovými partnery jsou pro centrum ARPIDA s Jihočeský kraj a Magistrát města České Budějovice. 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, MOTOBOOM s.r.o., Elva
Profi s.r.o., Teologická fakulta Jihočeské univerzity, Přírodovědecká 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.
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 2021 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 2021 jsme spolupracovali
s neonatologickým oddělením Nemocnice České Budějovice. Naším partnerem v několika benefičních akcích
byl i v roce 2021 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 Vodafone a Nadační fond Tesco . V roce 2021 pracovali
v centru ARPIDA tito stálí dobrovolníci: Binhacková Šárka, Jindrová Štěpánka, Kadlecová Viktorie, Novotný
Zbyněk, Rasochová Klára, Štrunc Miroslav. Velikou podporou pro náš vozový park je bezplatně zapůjčený
automobil od firmy CB auto. Další velkou skupinu tvoří jednorázoví dobrovolníci a skupiny na akcích.
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 cel ou škálu
poskytovaných služeb.
Všem spolupracujícím firmám a dobrovolníkům srdečně děkujeme za podporu a spolupráci .
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NAŠI DÁRCI V ROCE 2021
7 Agency České Budějovice s.r.o.
A8000 s. r. o.
Adamová Irena
Advokátní kancelář Ondřej Trnka s.r.o.
Adzimová Kateřina
AgroProtec s.r.o.
Ateliér HERITAS s.r.o.
Auto Balkar s.r.o.
Auto Future s.r.o.
Babka Marek, Mgr.
Babkovi Jiřina a Marek
Bačkovská Milena
Bajčík Pavel
Baloun Petr, DiS
Bárta Jan, Ing.
Bárta Jiří
Bárta Václav
Bartlová Šárka
Bartošová Dana
BAUHAUS k.s.
Baumeltová Klára
Baumruk Jiří
Bednářová Lenka
Bednářová Tereza
Benčat Marian
Bendíková Kristýna
BENECB spol. s r.o.
Beneš Miroslav, Ing.
Běťáková Nikola
Bílá Anja
Bitala Libor
Bláhová Marcela
Bohadlová Martina
Bohdalová Martina
Borovka Event s.r.o.
Borovka Jiří
Boudová Dagmar
Boukalová Marie
Bowyer Hana
Boxanová Monika
Brádková Jana
Braný Lubomír, Ing.
Brenkus Vladimir
Brešťanská Petra
Briška Radek
Brožek Jan

Březinová Hana
Bumbová Monika
Burianová Kateřina
Büroprofi s.r.o.
Buzek Miroslav
CB Auto a.s.
CB Dragons, z.s.
Cepák Miloš, Ing. Ph.D.
Cihlářová Ivana
CK Eva Šulcová, s.r.o.
Cloudfield a.s.
CZINT Sales s.r.o.
Čapková Ivana, Ing.
Čarvašová Alena, Ing.
Čech David
Čepicová Tereza
Čermák Bohuslav
Čermáková Věra
Červenec František
Červinková Magdaléna
Český červený kříž Hosín
Český červený kříž Křenovice
Český rozhlas Č. Budějovice
ČEVAK a.s.
Čížek Hynek Ing. PhDr.
ČSZ s.r.o.
Čtvrtečková Adéla
Danielová Noemi
DATART IGY ČB
Děkan Jakub
DELIKOMAT České Budějovice
DEXET s.r.o.
Dlouhá Petra
dm drogerie markt s.r.o
Dobiáš Miroslav
Doležalová Anna
Domgjoni Lenka
Dosoudilová Tereza
Dostálová Zuzana
Drhlíková Šárka
Dupalová Lucie
Dvořáková Barbora
EDIKT a.s.
ESSA, spol. s r.o.
EUC Klinika České Budějovice s.r.o.
Faktor Ladislav JUDr.
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Faktorová Barbora
Feitlová Jana a p. Groger
Figura Jiří
Filsochová Lenka
Fisicaro Iva
Flair, a.s.
Fleischmann Jiří
Foistová Zuzana
Fojtáchová Alžběta
Folková skupina Bonsai č. 3
Foltová Markéta
Fonodi Pavel
Froulík Jaroslav
Fürst Zdenek, Mgr.
Gazdová Lucie
Gaži Martin
GIVT.cz s.r.o.
Global Payments s.r.o.
Groz-Beckert Czech s.r.o.
Gulašová Veronika
Gutvirthová Jana Mgr.
Gynekologie Gynathea s.r.o.
GynMed CB, s.r.o.
GynPro CB s.r.o.
Hájková Dana
Hájková Zuzana
Hasičský záchranný sbor JK
Hašová Danuše MUDr.
Hauerová Lucie
Havrdová Kateřina
HC Motor České Budějovice
Hejděncová Klára
Hejlek Jaroslav
Hemerová Tereza
Hermann Josef
Heroutová Zdeňka
Hilti ČR spol. s r.o.
Hlavatá Martina
Hniďáková Šárka
Honner Jan
Horáková Jana
Horníková Denisa
Hořejší Jarmila
Hosová Aneta
Hošková Lenka
Hrdý Jindřich
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Hrdý Michal
Hrdý Roman MUDr.
Hrubá Magda, MUDr.
Hrušková Lucie
Hudební skupina Spolektiv z.s.
Charypar Vojtěch
Chovan Jiří
Chybiková Ludmila
Janata Jan Ing.
Janderová Lenka
Janečková Anna
Janská Jana
Janutková Jana
Jarmarová Lenka
Jihočeská filharmonie
Jirsa Tomáš
Jochmann reality s.r.o.
Jokešová Klára
Jonášová Jana
Jordan Peter
Judová Kateřina
Jungbauer Jan
Juraková Tereza
Jurigová Tereza
K2 CB, s.r.o.
Kadlec Jiří
Kadlecová Anna
Kadová Martina
Kalbáčová Klára
Kalusová Lucie
Kalužík Petr
Karafiátová Hana
Karel Filip, MUDr., CSc., MBA
Karlíková Monika
KASKA s.r.o.
Kasková Dana
Kašíková Kristýna
Kašpar Jan st.
Kavárna LANNA
Kazdová Marcela
KeyTec Č.Budějovice s.r.o.
KK credit s.r.o.
Klementová Erika
Klíma Martin, Ing.
Klištincová Monika
Klosová Eliška
Klvaňová Marie
Knafo Veronika

Knápková Lenka
Koblihovi Ivana a Miroslav
Kocourková Kateřina
Kodíčkovi Jitka a Milan
Kolář Pavel
Konečná Anna
Kopp Pavel Ing.
Koppová Zdeňka PaedDr.
Korandová Petra
Korčáková Lenka
Koritschanová Zuzana
Kotek Čestmír
Koterzynová Kristýna
Kotouček Petr
Koubová Petra
Kouklík Sebastian
Kovářík Josef
KPCS CZ s.r.o.
Krajské vojenské velitelství
Král Filip
Králová Zdeňka
Kratochvílová Petra
Krejcar Emanuel MVDr.
Krejcarová Olga MUDr.
Krejčíková Michaela
Kristlová Alena
Kristoňová Kateřina
Krištůfek Václav
Kroupa Miroslav
Kroutl Petr
Kršková Marie
Krulická Daniela
Kříhová Zdenka
Křiváčková Eva
Křižanovský Petr
Kříženecký František
Křížová Lucie
Kubašta Václav Ing.
Kubát Karel, Ing.
Kuboušková Jana
Kučerová Barbora
Kučerová Lenka
Kučerová Natálie
Kučerová Tereza
Kuklová Barbora
Kunešová Lucie
Kunická Klára
Kunz Martin
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Kupilík Filip
Kurková Lucie
Laštovička Marek
Laštovičková Jaromíra
Lebedová Hana
Lehečková Martina
Leová Thu Thao
Lhota Martin
Lojková Klára
Loped-tříkolky s.r.o.
Loskot Václav
Macků Helena
Macků Ludmila
Mádl Jiří
Macháčková Adéla
Machartová Hana
Machová Jana
Machová Lucie
Machová Martina
Machová Táňa
Majerová Miroslava
Makovec Josef
Malechová Kristýna
Manďáková Jana
MAREK-PLYN-TOPENÍ-VODA s.r.o.
Marková Barbora
Marková Jana
Marková Simona
Marks and Spencer Czech
Republic, a.s.
Martínková Hana
Mason Pavlína
Mašek Daniel
Mašková Petra
Maxerová Zdeňka
Mazancová Radka
Medřický Ludvík
Mejdová Markéta
Menšík Jiří
Mertová Jana
Meruňková Hana
Město Větřní
Město Vimperk
Městský úřad Český Krumlov
Městský úřad Hluboká nad Vlt.
Městský úřad Strakonice
Městský úřad Týn nad Vltavou
Meuerová Sára
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Mičanová Šárka MUDr.
Mička Josef
Michalová Markéta
Míka Vojtěch
Mikeš Pavel Ing.
Miklíková Simona
Mikolášová Hana
Míková Marcela MUDr.
Minář Ladislav
Mizerová Karla
Moravová Blanka
Morťaniková Klára
Motyčáková Adéla
Mouková Jana
MRestaurant s.r.o.
Musilová Barbora
Muška Ondřej
Nadace ČEZ
Nadace J&T
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadační fond A.V.A.
Nadační fond Tesco
Najbrtová Radka
Návara Jan, Ing.
Nebesová Jana
Nečas Pavel
Nečas Vojtěch
Nekvindová Kateřina
Nemocnice České Budějovice a.s.
Nentzl Georg
Nezmaři - folková skupina
Niebrojová Veronika
Niedermeier Josef
Nová Barbora
Nováčková Jitka
Nováčkovi
Novák Jaromír
Nováková Jitka
Novotná Lucie
Novotná Tereza
Novotný Aleš
Novotný Josef
Obec Adamov
Obec Albrechtice nad Vltavou
Obec Čížkrajice
Obec Dubné
Obec Horní Stropnice
Obec Soběnov

Obec Srubec
Obec Tálín
Obec Zdíkov
Odehnal Jan
Olejníková Karolína
Opekarovi Irena a Miroslav
OSA, z.s.
Outratová Zdeňka
Pácaltová Hana
Pakandlová Věra
Pálková Denisa
Pánek Tomáš
Panocha Pavel
Partners Market České Budějovice
Pařízek Martin
Pašková Aneta
Pavelcová Štěpánka
Pavlíček Jaroslav
PENAM, a.s.
Perina Josef
Pešek Martin
Pešková Monika
Pešlová Kateřina
Petráček Arnošt
Petrová Vladimíra
Petrovská Marcela
Petrželková Lucie Ing.
Pfeiferová Klára
Písková Kateřina
Pixa Milan
Placanda Vladimír
Plášil Robert Mgr.
Pletka Stanislav
Podlešák - nákladní přívěsy
Pokorná Michaela
Poláková Kristýna
Potměšil Jan
Poturnayova Ingrid
Pouč Pavel
Pouzarová Lucie
Procházková Milena
Přírodovědné pokusy s.r.o.
Quadria s.r.o.
Račanská Ludmila
Raisová Figurová Marie
Rathouský Zbyněk
REHA 2015, s.r.o.
REJ s.r.o.
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Rienessl Rudolf
Richtrová Anna
Ring&Roll s.r.o.
Rosecká Jana
Rotary Club České Budějovice
Rotary Club Marburg
Rousková Sylva
Royal Rangers
ROYAS, s.r.o.
Rožnovjáková Kateřina
Růžičková
Rybáková Renata
Rychlík Josef
Rychtářová Kateřina
Řádová Markéta
Řehoř František COWO CB
Řechtáček Jiří
Říha Pavel
Říhová Pavlína
Save ENERGY s.r.o.
Sbor Bratrské jednoty baptistů
Sedláková Soňa
Siegel Petr
Skálová Marie
Skřivánková Alžběta
Slámová Alena
Slípková Kateřina
Slováček Jiří
Smejkalová Václava
Smolíková Martina
SOŠ veterinární, mechan. a zahradn.
Souček Ivan
Soukup Ondřej
Spratek Daniel
Spurná Martina
Srncová Jaroslava
STACA s.r.o.
Stachová Zlata
Stasková Olga, MUDr.
Stehlíková Jaroslava
STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o.
Streichsbierova Michaela
Stromovny s.r.o.
Sukdol Bohuslav, Ing.
Sulek Miroslav
Svátek Roman
Svatoň Martin
Svobodová Božena
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Sýkora Václav
Šantorová Martina
Šebesta Václav
Šedivá Bohdanka
Šedová Olga
Šefrna Petr
Šelemberková Martina
Ševčíková Lucie
Šílený Jan
Šilhavecký Pavel JUDr.
Šimíčková Tereza
Šimonová Jana
Šímová Kamila
Šinkner Filip
Škorpilová Šárka
Škvirová Iva
Šmíd Přemysl
Šnorek David
Šnorková Jana
Šodek Martin
Šrámek Zdeněk
Šrámková Lucie
Štefanisková Hana
Štěpánek Lukáš
Štěrbová Karolína
Štercl Ladislav, Ing.
Štolbová Barbora
Štolka - Stavko s.r.o.
Štouračová Martina
Šulista David
Šulista Roman
Šůstková Eva
Švarcovi
Švarz Bohuslav
Švoma Miroslav
Tarpey Nadia
TECAM PCV, a.s.
Thomová Veronika
Tchibo Praha, spol. s r.o. pobočka IGY centrum
Tichá Kateřina
TJ Blaník Strunkovice nad Blanicí
TKP geo s.r.o.
Tobolová Karolína
TOI TOI, sanitární systémy, s r.o.
Tolar Josef
Tomášková Žaneta
Toušek Petr

Trajerová Hana
Trefancová Jitka
Trinh Phuong Linh
Třebín Pavel
Třísková Petra
Tuček Pavel
Tureček Ivan
ÚČETNÍ AZ s.r.o.
Ulmanová Hana
Vacek Luboš
Vacková Anna
Váchová Jarmila
Vaníček Martin
Vazda Radek
Vedralová Štěpánka
Vencálková Zuzana
Veselá Michaela
Vicenek Jiří
Vinzensová Dana
Vlček Jaroslav Ing.
Vodhanil Pavel
Vorel Jan, MUDr.
Vrátná Zuzana
Vysloužilová Jana
Waldorfská škola - Lyceum
Wallerova Jana
Weberová Dita
Witigo v.o.s.
YARA Agri Czech Republic s.r.o.
Zahradník Václav
Zahradníková Kateřina
Zahradníková Milena
ZajceVa Darja
Zámiš Jaroslav Ing.
Zemanová Petra
Zenkl CB s.r.o.
Zibura Ladislav
Zíková Lenka
Zima Jiří
Zíta Martin
ZO OS KOVO Groz-Beckert Czech s.r.o.
Zvánovec Jan
Žampach Pavel MUDr.
Žďánská Lucie
Žibřid Petr Ing.
Žižkárna z.s.
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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 2021
Údaje uvedené v tisících Kč.

Zprávu o hospodaření v roce 2021 zpracovala
Ing. Jana Faktorová
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2021 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVY 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 2021 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
Speciálně pedagogické centrum: ik5ykic
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