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ÚVODNÍ SLOVO
Jeden rok v životě organizace není nikterak dlouhá doba. Pokud se však na věc díváte pohledem dítěte a navíc dítěte s postižením, ke kterému musíte nutně připojit pohled jeho
rodičů, pochopíte, že rok je velkým prostorem pro naplnění očekávání a spoustu úkolů a kroků ke zlepšení stavu a rozvoji. Snažili jsme se tyto potřeby naplnit po všech stránkách. Nezůstali jsme stát na místě ani v oblasti organizace a vybavení centra ARPIDA. Nakonec pochopíte, že výroční zpráva je užitečná i pro Vás samotné, abyste v jakési sumě
uviděli minulý rok a jeho ovoce a výsledky. Tato suma nemůže být nikdy kompletní, protože
to podstatné se ve výroční zprávě zachytit nedá. Je to množství malých osobních vítězství těch,
co o ně usilují. Jsou to věci skryté, které dělají lidské společenství potřebné a přívětivé. Je to
i často podivná souhra „náhod“, která člověka udržuje ve víře ve smysl všech věcí.
Děkuji všem, kteří usilovali o optimální využití tohoto prostoru. Děkuji těm, kteří nám
v tomto úsilí pomáhali. Děkuji rodičům za aktivní spolupráci. Děkuji kolegyním a kolegům
za odpovědný, kreativní a týmový přístup. Děkuji správní a dozorčí radě za dobrovolné působení
v těchto důležitých orgánech centra ARPIDA. Děkuji všem za dobrou vůli.

Marek Wohlgemuth
ředitel

KDYŽ SE ŘEKNE ARPIDA
Datum vzniku: 10.8.1993 jako nástupnická organizace Arpidy – společnosti pro rehabilitaci zdravotně postižených dětí a mládeže (založena 28.2.1990).
Poslání: Našim základním posláním i nadále zůstává včasná, odborná, účinná, komplexní a nezištná pomoc rodině v péči o dítě či dospělou osobu s tělesným a kombinovaným postižením.
U dětí je naší snahou touto pomocí zajistit maximální rozvoj dítěte se současnou možností setrvání v rodině bez nutnosti internátního pobytu či jiného dlouhodobého pobytu mimo vlastní
rodinu. Současně s tím podpořit i celou tuto rodinu.
U dospělých klientů zůstává našim posláním maximální podpora dospělých osob s tělesným
a kombinovaným postižením v samostatném a plnohodnotném životě.
Subjekty:
Centrum ARPIDA svou činnost zajišťovala v roce 2014 prostřednictvím těchto právních subjektů:
• ARPIDA – zakladatelé, z.s.
• ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.
• Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.
Jaké služby poskytujeme: Poskytujeme komplexní koordinované služby v duchu ucelené rehabilitace. Jedná se o služby zdravotní, sociální, vzdělávací a pracovní.
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Komu jsou služby centra Arpida určeny?
Služby centra ARPIDA jsou určeny osobám s tělesným a kombinovaným postižením ve věku
od narození do dospělosti (dle typu poskytované služby a individuálních potřeb člověka).
Na co centrum ARPIDA klade důraz při poskytování služeb?
• individuální přístup k uživateli
• otevřenost, lidský rozměr poskytované péče
• partnerství a spolupráce s uživateli a jejich rodinami
• vysokou odbornost pracovníků
• spolupráci odborníků v rámci multidisciplinárního týmu
• osobní odpovědnost každého pracovníka
• přirozenou a nenásilnou integrace (inkluzi)
• základní principy křesťanské etiky

VIZE
Naše vize spočívá ve využití jedinečnosti našeho zařízení, které je schopno nabídnout ucelený
komplex služeb osobám s tělesným a kombinovaným postižením zohledňující všechny potřeby
tohoto člověka. Tyto služby nabízíme ve formě koordinované spolupráce všech prostředků (zdravotní, sociální, pedagogické a pracovní) a postupující metodou krátkodobých a dlouhodobých
cílů. Vize dále spočívá v doplnění komplexu služeb o další potřebné služby, zejména o služby
související s potřebami dospívajících klientů, a dále se snahou o co nejvyšší míru samostatného
života osoby s postižením. Tuto vizi chceme nabízet a tvořit ve spolupráci s pečující rodinou
a dalšími spolupracujícími organizacemi a institucemi (státní i nestátní).

MODEL CENTRA ARPIDA
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA CENTRA ARPIDA
ARPIDA – zakladatelé, z.s.
•
členská schůze - 86 členů
Centrum ARPIDA, z.ú.
•
Správní rada:
Jaroslav Klabouch – předseda, Jana Tesařová – místopředseda, Jan Rada – člen
•
Dozorčí rada:
Jiří Holý, Irena Krigarová, Eva Škopková
•
Ředitel – statutární zástupce: Marek Wohlgemuth
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.
•
Správní rada:
Jaroslav Klabouch – předseda, Alena Pekárková – místopředseda, Jan Rada – člen
•
Dozorčí rada:
Jiří Holý, Irena Krigarová, Eva Škopková
•
Ředitel – statutární zástupce: Marek Wohlgemuth

VEDENÍ CENTRA ARPIDA
JAROSLAV KLABOUCH
PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY
laicivakci@seznam.cz
MAREK WOHLGEMUTH
ŘEDITEL		
Telefon 385 777 013
wohlgemuthm@arpida.cz

KAREL KLEWAR
VEDOUCÍ FYZIOTERAPIE
Telefon 385 777 023
klewark@arpida.cz

JAN RADA
ZÁSTUPCE ŘEDITELE
Telefon 385 777 039
radaj@arpida.cz

IVA SLÁMOVÁ
VEDOUCÍ SPC		
Telefon 385 777 022
slamovai@arpida.cz

IVAN KOLÁŘ
POVĚŘEN ŘÍZENÍM ŠKOL
Telefon 385 777 030
kolari@arpida.cz

ŠÁRKA BŘICHÁČKOVÁ
POVĚŘENA ŘÍZENÍM MŠ		
Telefon 385 777 019
kubatovas@arpida.cz

DANA KOPECKÁ
VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Telefon 385 777 017
kopeckad@arpida.cz

ZORKA PALČISKOVÁ
SEKRETARIÁT ŘEDITELE
Telefon 385 777 012
palciskovaz@arpida.cz
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Profese

Počet fyz. osob

V tom počet žen

Počet úvazků

Zdravotničtí pracovníci
Ergoterapeut

3

3

3

Fyzioterapeut

14

12

13,32

Klinický logoped

3

3

1,2

Lékař

5

1

0,82

Zdravotní sestra

1

1

1

Zdravotnický pracovník Celkem

26

20

19,34

Pracovníci THP
Domovník

1

0

1

Kuchařka

3

3

2,94

Ošetřovatel koní

1

1

1

Plavčík

1

1

1

Recepční

2

2

2

Technik

2

0

1,2

Údržbář

3

0

1,98

Uklízečka

7

6

4,55

Vedoucí kuchyně

1

1

1

25

17

18,2

THP Celkem

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách
Sociální pracovník

2

1

1,7

Asistent na chráněném pracovišti

1

0

0,5

Osobní asistent

33

24

8,92

Přímá obslužná péče

12

6

11,91

SP a v sociálních službách Celkem

48

31

23,03

Pomocná pracovní síla

7

5

4,64

Pomocný pracovník celkem

7

5

4,64

Pedagogičtí pracovníci
Asistent pedagoga

11

9

10,5

Lektor - zájmová činnost

7

3

0

Pomocník lektora zájmového kr.

4

1

0

Psycholog – SPC

1

1

1
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Počet fyz. osob

V tom počet žen

Počet úvazků

Speciální pedagog – SPC

Profese

4

4

2,9

Učitel - mateřská škola

5

5

5

Učitel - střední škola

2

1

2

Učitel - základní škola

13

8

13

Učitel v přípr. stupni ZŠ spec.

1

1

1

Vedoucí zájmové činnosti

1

1

0,5

Vychovatel

1

0

1

Pedagogický pracovník Celkem

50

32

36,9

Administrativní pracovníci
Administrátor projektu

1

1

0

Ekonom

1

1

0,6

Fundraising

2

2

0,95

Garant projektu

1

0

0

Knihovník

2

2

0

Koordinátor projektu

1

1

0

Ředitel

1

0

1

Sekretářka

1

1

1

Účetní, MTZ, pokladna

4

3

2,5

Administrativní pracovník Celkem

14

11

5,05

Celkový součet

170

116

107,16

(včetně dohod o vykonání práce – u dohod není uveden úvazek)
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NAŠE ČINNOST V ROCE 2014
PRAVIDELNÁ DENNÍ ČINNOST V ČÍSLECH

Popis činnosti

Počty

Sociální služby (registrovaný poskytovatel sociálních služeb)

počet uživatelů

základní sociální poradenství

všichni uživatelé

raná péče

72

denní stacionář pro osoby s tělesným a hlubokým mentálním postižením

20

denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením

22

osobní asistence pro děti, žáky a studenty škol při centru ARPIDA

97

sociálně terapeutické dílny

15

sociální rehabilitace

19

Vzdělávací služby (školy a školská zařízení)

počet žáků

Předškolní vzdělávání
mateřská škola

34

Základní vzdělávání
základní škola

22

základní škola praktická

18

přípravný stupeň základní školy speciální

5

základní škola speciální včetně rehabilitačního vzdělávacího programu

36

Střední vzdělávání
praktická škola dvouletá

12

Školská zařízení
speciálně pedagogické centrum

243

kolní družina (kroužky v rámci družiny)

61

stanice zájmových činností (kroužky, tábory, jednorázové akce)

153

školní jídelna

231

Zdravotnické služby (nestátní zdravotnické zařízení)

počet pacientů

fyzioterapie (základní i specializované fyzioterapeutické koncepty)

582

ergoterapie

324

odborní lékaři (dětský neurolog, rehabilitační lékař, pediatr, ortoped)

237

klinická logopedie

271
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ODBORNÁ ČINNOST CENTRA ARPIDA
VZDĚLÁNÍ
Vzdělávání dětí, žáků a studentů bylo zajištěno prostřednictvím obecně prospěšné společnosti „Mateřská škola, základní škola a praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.“ Tento subjekt podléhá stejnému vedení jako celé centrum ARPIDA a členové správní rady centra ARPIDA, z.ú. jsou současně členy správní rady této o.p.s. Jako subjekt, vykonávající činnost škol
a školských zařízení, vydává svou vlastní výroční zprávu za školní rok. Současně je zahrnut do této
společné výroční zprávy za kalendářní rok.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Je určena pro děti s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením zpravidla od tří let
věku. Dle rejstříku škol má od září 2013 kapacitu 30 dětí. S dětmi se pracuje ve třech třídách.
V každé třídě je zařazeno 8-10 dětí, se kterými pracují dvě učitelky a pomocnice. Dětem je
v MŠ věnována komplexní koordinovaná péče v duchu uceleného systému rehabilitace - vedle
prostředků pedagogických je zajištěna realizace prostředků sociálních (např. osobní asistence)
a léčebných (zejména LTV, ergoterapie, hydroterapie, atp.). V rámci činnosti mateřské školy probíhaly rovněž i další aktivity. Jednalo se zejména o muzikoterapii, canisterapii, plavání v rehabilitačním bazénu, jízdu na koních. Realizovány byly i tradiční jednorázové a pobytové akce - školka
v přírodě v Albrechticích, spolupráce s MŠ Jizerská, karneval v MŠ, návštěva statku v Křenovicích, návštěva knihovny, výlov rybníka, návštěva planetária, environmentální vzdělávání dětí
v centru ekologické výchovy Cassiopeia, návštěvy divadla a tradiční akce MŠ. Personálně byla
mateřská škola obsazena od září 2014 pěti učitelkami MŠ na celý úvazek, jednou uklízečkou
na celý úvazek a jednou pomocnicí na částečný úvazek. Do mateřské školy docházelo v průběhu
roku celkem 36 dětí. Mateřská škola při centru ARPIDA pracovala v roce 2014 pod vedením paní
Šárky Břicháčkové.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ
A PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

Zajišťovala výchovu a vzdělávání (pedagogické prostředky uceleného systému rehabilitace) dětem, žákům a studentům s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením od 5 do 26
9

let. Sdružuje základní školu, základní školu praktickou, základní školu speciální včetně rehabilitačního vzdělávacího programu, třídu přípravného stupně základní školy speciální, střední
školu - praktickou školu dvouletou, školní družinu, speciálně pedagogické centrum, stanici zájmových činností a školní jídelnu. Díky možnosti nízkého počtu žáků ve třídě (4-8) a současnému personálnímu zajištění asistenty pedagoga je uplatňován individuální přístup ve výuce.
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou současně i osobními asistenty žáků. Pro zvládnutí učiva
při nástupu do základní školy nabízíme dětem přípravný ročník základní školy speciální, desetiletou školní docházku a rozložení učiva v prvním ročníku do dvou let. Žáci mají možnost
pokračovat ve studiu na praktické škole dvouleté (střední škola). V roce 2014 jsme rozšířili vybavení IT technikou o další interaktivní tabuli. Díky projektu EU-Peníze do středních škol
vytvořili naši učitelé pro potřeby výuky více jak 400 digitálních učebních materiálů. Tyto materiály jsme zveřejnili pro potřeby podobně zaměřených škol. Základní školu navštěvovalo 22
žáků, základní školu praktickou 18 žáků, přípravný stupeň základní školy speciální 5 dětí, základní školu speciální 25 žáků, základní školu speciální - rehabilitační vzdělávací program 11
žáků a praktickou školu dvouletou 12 studentů. Personálně byly školy obsazeny 17 speciálními
pedagogy (1 pověřen vedením + 14 vedoucích učitelů + 1 muzikoterapeut + 1 arteterapeut ),
1 vedoucím vychovatelem, 11 asistenty pedagoga a 2 osobními asistenty. Celý rok fungovala
školská rada a rada rodičů dětí z centra ARPIDA. Ve školním roce 2013/2014 byli integrováni
3 žáci základní školy do hlavního vzdělávacího proudu. Školy při centru ARPIDA pracovaly v roce
2014 pod vedením Mgr. Ivana Koláře.
Škola ve spolupráci se stanicí zájmových činností připravila pro děti a žáky pestrý dětský den
a vánoční besídku škol. S nemalým úsilím, ale úspěšně, proběhl i jarní ozdravně-respitní pobyt
škol na Rožmberku. Pracovníci škol zrealizovali víkendový pobyt na Lipně pro žáky centra ARPIDA v rámci „Dne bez bariér“. Děti znovu létaly letadlem a pluly na parníku s panem Kubovcem.
Žáci škol vytvořili několik týmů a zapojili se do Jihočeské ligy iBoccii, kde posléze získali i několik
medailí. V rámci škol proběhla netradiční akce jízdy vlakem Regiojet - České Velenice a zpět.
Pro děti bylo v zimě k dispozici bruslení v Budvar aréně. Proběhla zdravotně osvětová akce
s dm drogerie ČR „Zdravé zoubky“. V rámci praktické školy dvouleté proběhla pěkná netradiční
akce „Moštování“ s Bc. Vítkem Doležalem a Mgr. Anetou Kudrličkovou. Skupina hochů z centra
ARPIDA se vydala s Mgr. Michalem Grillem na testování vozů Buggyra na okruhu v Mostu. Děti
potěšily obyvatele ze sousedního Domu seniorů Hvízdal svým hudebním vystoupením. Celý rok
byly realizovány výukové projekty ve spolupráci s Hafíkem o.s. a CEGV Cassiopeiou. Dále probíhaly výpravy a exkurze do divadel, na výstavy a na cvičná pracoviště.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

SPC poskytovalo v roce 2014 poradenské služby dětem, žákům, studentům s převažujícím tělesným (motorickým) postižením a kombinovaným postižením, jejich rodičům
10

a pedagogům a školám z celého Jihočeského kraje. Na základě psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky je činnost zaměřena na podporu všestranného rozvoje dítěte
od raného věku, podporu při vzdělávání v MŠ, ZŠ a SŠ, které může probíhat formou integrovaného vzdělávání nebo vzdělávání ve speciálních školách. Činnost je realizována ambulantními a terénními službami. Pracovnice SPC v roce 2014 významně zvýšily počet intervencí
v terénu. Služby SPC využilo celkem 243 klientů, z toho z běžných škol 89, ze speciálních škol
123, z rodin a školsky nezařazených 31. Personálně bylo SPC obsazeno jedním psychologem
na plný úvazek, dvěma speciálními pedagogy na plný úvazek a dalšími odborníky centra ARPIDA (sociální pracovník, arteterapeut, logoped, aj.). V rámci arteterapie pracoval úspěšně
celý rok arteterapeutický ateliér pod vedením Mgr. Aleny Jankovské, který vytvořil mimo jiné
i kolekci překrásných obrázků pro „Andělskou aukci“ a úspěšně reprezentoval centrum ARPIDA na mezinárodní výtvarné soutěži „Lidická růže“, kde děti získaly medaile i čestná uznání. Dále byly práce dětí vystaveny na expozici Artfestu na výstavišti v Českých Budějovicích.
I zde získaly práce ve své kategorii nejvyšší ocenění. V ateliéru proběhl křest knížky „Kuře s modrýma očima“, kterou ilustrovaly děti z ateliéru centra ARPIDA. V rámci SPC po celý rok probíhala
muzikoterapie pod vedením Mgr. Dany Pšeničkové. Speciálně pedagogické centrum pracuje pod
vedením Mgr. Ivany Slámové.

STANICE ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

Stanice zájmových činností nabízela v roce 2014 celkem 21 pravidelných kroužků v těchto oborech
– muzikohrátky, kreativní tvorba, práce se dřevem, angličtina hrou, arteterapie, keramika, dramatický kroužek, zpěváčci, malí zpěváčci, muzikoterapie, plavání, fotografický kroužek a náboženství.
Stanice organizovala též tradiční oblíbené jednorázové akce, jako je např. Mikuláš, Vánoční tradice, Maškarní karneval, Velikonoční tradice a Dětský den. Uskutečnily se rovněž letní pobytové
akce pro děti s tělesným a kombinovaným postižením. V Albrechticích nad Vltavou s podtitulem
„Na divokém západě“ a pro rodiny s dětmi v Bukové u Nových Hradů. Stanice zájmových činností pracovala do srpna 2014 pod vedením Mgr. Dany Pšeničkové a od září 2014 pod vedením
Mgr. Karoliny Růžičkové.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina je určena pro žáky základních škol při centru ARPIDA a tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Ve školní družině byla v roce 2014
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zřízena 4 oddělení, kde bylo zapsáno celkem 46 žáků. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti – pravidelná, příležitostná, spontánní, odpočinková (relaxační), příprava
na vyučování a zároveň poskytování potřebné osobní asistence. Kromě toho v rámci školní družiny probíhaly v roce 2014 tyto zájmové kroužky: počítačový, hudební, kreativní, turistický, taneční a kroužek vaření. Školní družina pracovala v roce 2014 pod vedením Mgr. Jaromíra Nováka.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Školní jídelna disponuje vlastní kuchyní vybavenou moderním zařízením umožňujícím zajistit
více než 200 stravovacích dávek. Většina jídel je připravována v novém konvektomatu. Kuchyně
prošla úspěšně certifikací zajištění kritických bodů a splňuje tak všechny potřebné parametry.
V roce 2014 byla provedena výměna oken a dveří v jídelně. Výrazně se tak zlepšily tepelně izolační podmínky. Proběhly úspěšně kontroly ze strany ČŠI a KHS. I přes složité personální podmínky, ve kterých nám velice pomohly zástupy zkušených pracovnic, se dařilo zajistit nejen povinné nutriční hodnoty stravy pro všechny skupiny strávníků, ale strava byla navíc velice chutná
s charakterem domácí stravy. Pro děti a žáky jsme připravovali, kromě oběda, také přesnídávky
a svačiny. Personálně je kuchyně obsazena jednou vedoucí, dvěma kuchařkami a dvěma pomocnými silami na částečný úvazek (chráněné pracoviště). V roce 2014 vydala jídelna více než 28
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. Vedoucí školní jídelny byla
v roce 2014 paní Irena Stehlíková.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální služby v centru ARPIDA představují jeden ze základních pilířů uceleného systému rehabilitace a prostupují
všemi oblastmi odborné práce centra ARPIDA, z.ú. Na základě absolvovaných školení a odborné supervize obdrželo
centrum ARPIDA v roce 2014 certifikát „Pracoviště pracující
s konceptem Bazální stimulace“. V průběhu roku 2014 začala pracovat skupina proškolených pracovníků na vnitřním
dokumentu (Protokol sexuality centra ARPIDA) zabývajícím
se sexualitou uživatelů a z ní vyplývajících potřeb, vztahů a pravidel. Vedoucím sociálním pracovníkem centra ARPIDA byla v roce 2014 Mgr. Dana Kopecká.

OSOBNÍ ASISTENCE

Posláním osobní asistence je efektivně podporovat a aktivizovat uživatele při zvládání úkonů
péče o vlastní osobu a při zvyšování jeho soběstačnosti. Služba umožňuje uživateli rozvoj vlastních schopností a dovedností a dále nenásilné začleňování do jeho přirozeného sociálního prostředí. Cílovou skupinou jsou uživatelé s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením
ve věku 5 - 26 let, navštěvující Mateřskou školu, Základní školu a Praktickou školu při centru
ARPIDA, o.p.s., včetně všech aktivit pořádaných školami. I v roce 2014 probíhalo za podpory
klíčových pracovníků vytváření individuálních plánů a cílů osobní asistence v půlročních intervalech s vyhodnocením. Pracovníci na pozicích osobních asistentů byli opět zapojeni do projektu
vzdělávání pracovníků v sociálních službách. V roce 2014 jsme zajišťovali službu osobní asistence
pro 97 uživatelů. Personálně byla služba obsazena 33 osobními asistenty a sociálním pracovníkem na částečný úvazek. Vedoucím služby osobní asistence byl v roce 2014 Mgr. Jaromír Novák.

DENNÍ STACIONÁŘ
Sociální služba denní stacionář získala v roce 2014 Značku
kvality s nejvyšším ohodnocením, kterou uděluje Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR. Jedná se o systém externí certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd.
V praxi tak již při vstupu do zařízení uvidí jak jeho nový uživatel,
tak případně i jeho rodina, zda jde např. o zařízení dvouhvězdičkové nebo pětihvězdičkové. Naše zařízení získalo nejvyšší počet
hvězd.
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DENNÍ STACIONÁŘ PRO OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM
V KOMBINACI S HLUBOKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Tento denní stacionář, určený pro osoby s těžkým tělesným a hlubokým mentálním postižením,
pracoval ve dvou odděleních. K dispozici byly 2 velké místnosti s vlastním sociálním zařízením.
Službu denního stacionáře jsme zajišťovali v průběhu roku pro celkem 20 uživatelů, o které se
staralo 6 pracovníků v sociálních službách. Kromě konceptu bazální stimulace byl v programu
vytvořen také prostor pro edukační činnost, canisterapii, muzikoterapii, hipoterapii, arteterapii.
Uživatelé během pobytu čerpali, podle indikace lékařem, rovněž potřebné zdravotnické služby
fyzioterapie, ergoterapie a klinické logopedie. Opomíjeny nebyly ani terapie zahrnující různé
prvky poznávání svého prostředí, nácviku sebeobsluhy, relaxační techniky atp. U všech uživatelů
byl uplatňován individuální přístup s ohledem na individuální plán poskytování služby. V květnu
proběhl úspěšný týdenní ozdravný pobyt na Bukové. Uživatelé v průběhu roku absolvovali více
jak 150 jednorázových akcí a aktivit. Denní stacionář pracoval pod vedením Mgr. Evy Sojkové
a Ing. Václava Bárty.

DENNÍ STACIONÁŘ PRO OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM
V KOMBINACI S LEHKÝM A STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Druhé pracoviště denního stacionáře nabízelo služby osobám s tělesným postižením v kombinaci s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Službu tohoto pracoviště využívalo celkem 22 uživatelů. Vzhledem k tomu, že se jednalo především o dospělé osoby,
byla služba poskytována s důrazem na respektování samostatných rozhodnutí uživatelů
o svém životě. Služba se zaměřila zejména na rozvoj soběstačnosti a základních dovedností
pro zvládání péče o vlastní osobu. Dále byli uživatelé podporováni zejména ve výběru činností, které je zajímaly a naplňovaly. Uživatelům je v rozvíjení těchto činnosti, dle jejich volby
a individuálních schopností, poskytnuta přiměřená podpora. Kromě mnoha jednorázových akcí
a aktivit, proběhl jarní ozdravný pobyt na Rožmberku. Mezi pravidelné aktivity stacionáře patřily návštěvy bazénu, sport - iBoccia, vaření, nakupování a hudební dílna, kterou velmi často
navštěvoval Antonín Hlaváč (kytarista a zpěvák skupiny Nezmaři). Prostory stacionáře se rozšířily
o zimní zahrady v prostoru lodžií. Z kapacitních důvodů bylo stravování zajištěno externě v sou14

sedním Senior centru, kam uživatelé s doprovodem docházeli. Personálně byla služba zajištěna
6 pracovníky v sociálních službách – přímá obslužná péče a sociálním pracovníkem na částečný
úvazek. Kromě povinného vzdělávání, se pracovníci stacionáře vzdělávali v konceptu plánování
a péče zaměřené na člověka. Tento denní stacionář pracoval v roce 2014 pod vedením Mgr. Jana
Talicha.

SOCIÁLNĚTERAPEUTICKÉ DÍLNY

Tato služba sociální prevence byla určena pro osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 19 do 64 let. Cílem sociálně terapeutických dílen bylo vytvářet a upevňovat u uživatelů základní pracovní návyky a dovednosti, a to s ohledem
na jejich schopnosti, přání, ale i cíle specifikované v jejich „Individuálním plánu spolupráce“. Pro společnou činnost a aktivity jsou zařízené vnitřní prostory v podobě klubovny, šaten
a sociálního zázemí. Běžná denní pracovní činnost probíhala v areálu centra ARPIDA. V roce
2014 uživatelé STD realizovali projekty „Štěstí s překážkami“ – slámování postav, „Betlém 2014“
a výtvarný projekt AJG „Když se hudba vybarví“. V rámci získávání pracovních zkušeností spolupracovali s chráněnými dílnami (Vlna, Avizo, Mezi proudy) a dalšími externími pracovišti. Tým
STD se úspěšně zapojil do ligy v integrované boccii. Službu v roce 2014 využívalo celkem 15
uživatelů. Personálně byla služba zajištěna 3 pracovníky v sociálních službách – přímá péče
a sociálním pracovníkem na částečný úvazek. V roce 2014 pracovaly sociálně terapeutické dílny
pod vedením Mgr. Jana Pejchala.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Cílovou skupinou služby sociální rehabilitace byla mládež a osoby s tělesným, lehkým
a středním mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 18 do 40 let. Služba byla určena především osobám, které navštěvovaly Praktickou školu dvouletou a Sociálně terapeutické
dílny při centru ARPIDA. Uživatelé služby se ve spolupráci se sociálním pracovníkem systematicky připravovali k samostatnému způsobu života. V rámci této služby jsme uživatelům nabízeli
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích
k sociálnímu začleňování, nácvik péče o domácnost (příprava pokrmů, úklid domácnosti, nácvik
nakupování, nácvik obsluhy běžných zařízení a domácích spotřebičů, péče o oděvy, praní ložního
a osobního prádla, žehlení, chod kuchyně, vaření, nakupování, atp.), nácvik samostatného pohy15

bu (orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky), nácvik schopností pro vyřizování osobních a úředních záležitostí.
Mezi pravidelné aktivity služby sociální rehabilitace patřily nákupy, vaření, provoz kavárny
„Cvička“, praktické nácviky na cvičných pracovištích vodoléčby, hipoterapie (koně) a další práce
v areálu centra ARPIDA (příprava občerstvení na různé akce, úklid, domácí práce). Dále probíhal nácvik pracovních dovedností na externích pracovištích - prodejna COOP “Lužnice” na sídlišti Vltava
v ČB, KFC v IGY v ČB a návštěvy klubu Horká vana v ČB. Službu sociální rehabilitace využilo v roce 2014
celkem 19 klientů. Personálně je hlavní činnost ve službě sociální rehabilitace zajištěna pracovníkem
v sociálních službách na celý úvazek a sociálním pracovníkem na částečný úvazek. Vedoucí služby
byla v roce 2014 Mgr. Pavla Valentová.

RANÁ PÉČE

Posláním služby rané péče byla i v roce 2014 včasná a odborná péče pro děti s tělesným (motorickým)
a kombinovaným postižením od narození do 7 let jejich věku, jejichž vývoj může být ohrožen v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu. Služba byla zaměřena nejen na podporu vývoje dítěte s ohledem
na jeho specifické potřeby, ale také na podporu rodiny jako celku.
Služba rané péče probíhala především v ambulantní formě, ale zvyšoval se podíl terénních
intervencí. Raná péče v centru ARPIDA zahrnovala služby v oblasti sociální (sociální služby), výchovně vzdělávací (školy a školská zařízení) a zdravotní (nestátní zdravotnické zařízení) a bylo možno využít tyto služby: léčebně rehabilitační péče, ergoterapie, výběr a zapůjčování vhodných pomůcek (rehabilitačních, kompenzačních), péči klinického logopeda,
pedagogicko psychologické poradenství a speciálně pedagogickou podporu, další specifické terapie (muzikoterapie, canisterapie, hipoterapie), sociálně právní poradenství, psychosociální podporu rodin (jednorázové akce pro celé rodiny). V roce 2014 byla služba rané
péče poskytnuta 72 dětem a jejich rodinám. Personálně je služba rané péče zajištěna
1 pracovníkem v sociálních službách na částečný pracovní úvazek a dalšími profesemi (fyzioterapeuti, ergoterapeuti, speciální pedagogové, tyfloped, kliničtí logopedi, arteterapeuti, dětský
neurolog, pediatr, rehabilitační lékař, ortoped, všeobecná zdravotní sestra, sociální pracovník).

NÁVAZNÁ PODPORA

V roce 2014 se začala připravovat koncepce návazné podpory. Tato služba je zaměřena na samostatný život a seberealizaci osob s tělesným a kombinovaným postižením. Na16

bízí pomoc při hledání jiných sociálních služeb mimo centrum ARPIDA. Pomáhá se zprostředkováním osobní asistence, chráněného bydlení nebo odlehčovacích služeb. Zaměřuje
se na možnosti přizpůsobení pracovních činností jak v Arpidě, tak i hledání nových příležitostí
pro pracovní uplatnění v chráněném zaměstnání i na běžném trhu práce. Vedoucím této služby
byl v roce 2014 Mgr. Jan Šesták, Ph.D.

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Sociálně právní poradenství se zabývá problematikou příspěvků a dávek pro osoby se zdravotním
postižením, možnosti financování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, poskytování informací a kontaktů na další odborníky, půjčování literatury a odborných časopisů rodičům a dalšími
formami pomoci rodinám pečujícími o osoby s tělesným a kombinovaným postižením. Sociální
pracovník zajišťující tuto službu je zároveň i vedoucím sociálním pracovníkem centra ARPIDA
a své zkušenosti nabízí i pracovníkům ve všech poskytovaných sociálních službách.
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ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
Zdravotnické služby nabízelo centrum ARPIDA prostřednictvím nestátního zdravotnického zařízení zahrnujícího obory dětské neurologie, pediatrie, rehabilitačního lékařství, ortopedie, logopedie, fyzioterapie (základní i specializované fyzioterapeutické koncepty), ergoterapie, hydroterapie (k dispozici je též rehabilitační bazén), magnetoterapie, akupresury, termoterapie,
hipoterapie (koně) a canisterapie (psi).

AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ
Ambulantní specialisté zahrnovali lékařské obory potřebné k odborné zdravotnické péči o osoby
s tělesným a kombinovaným postižením. Lékaři byli zaměstnáni na částečný úvazek. Své služby
nabízeli přímo v centru ARPIDA. Jednalo se o odbornosti dětské neurologie (šéflékař MUDR. Vladimír Peřina), pediatrie (MUDr. Martin Furst), rehabilitačního lékařství (MUDr. Rastislav Kaňka,
MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D.), ortopedie (MUDr. Zdeněk Krátký), akupresura a akupunktura (MUDr. Ing. Petr Fiala). Střední zdravotnické výkony pro všechny lékařské odbornosti zajišťovala všeobecná zdravotní sestra. Služby ambulantních specialistů využilo v roce 2014 celkem
237 pacientů.

FYZIOTERAPIE

Fyzioterapie v centru ARPIDA byla zaměřena na uživatele s různými formami pohybového
onemocnění (nejčastější diagnózy: DMO, SMA, CMT, míšní léze, M. Pertes, skoliózy, aj.) a dále
na odbornou péči dětem do 1 roku věku s ohroženým fyziologickým vývojem. Léčebně rehabilitační péče byla nabízena zejména v podobě individuálního léčebného tělocviku (Vojtova metoda,
NDT - Bobath koncept pro děti, Terapeutický koncept podle Čápové - BPP (Bazální posturální programy). K dispozici byla také tělocvična v centru ARPIDA a její vybavení, vodoléčba - vířivá a perličková lázeň, termoterapie, magnetoterapie, akupresura i hipoterapie. Novinkou zvyšující kvalitu
a efektivitu fyzioterapie a zejména spolupráce s rodiči bylo vytváření individuálních léčebných
plánů pro jednotlivé klienty. Centrum ARPIDA připravilo odborné zdravotnické školící akce – „Bazální posturální programy – podle Čápová“, „Fyzioterapeutické principy v praxi – MUDr. Roman
Hrdý“, „Komplexní péče o dítě s handicapem - Fyzio Beskyd“. Na úseku fyzioterapie pokračovalo individuální vzdělávání a naši pracovníci se dále zúčastnili těchto kursů a školení - školení v konceptu BPP a SMS, spirální stabilizace páteře, senzomotorická stimulace, základní kurz
akupunktury, kurs hipoterapie, aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch
v dětském věku, Bobath koncept, DNS podle Koláře, aplikace metody Roswithy Brunkow. Celý
rok probíhaly pravidelné tématické pracovní schůzky fyzioterapeutů a ergoterapeutů. Pokračovala kvalitní spolupráce s protetikou ze Skutče. Personálně byl úsek fyzioterapie zajištěn 11
pracovníky, z toho 9 na plný úvazek a 2 na částečný úvazek. V roce 2014 využilo služby fyzio18

terapie v centru ARPIDA celkem 582 pacientů. V roce 2014 byl vedoucím úseku fyzioterapie
a ergoterapie pan Karel Klewar DiS.

ERGOTERAPIE

Ergoterapie v centru ARPIDA je indikována dětským neurologem a realizována ergoterapeuty
pod supervizí rehabilitačního lékaře centra ARPIDA. Zaměřená 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. V roce
2014 se rozšířila spolupráce ergoterapeutů s pracovníky v sociálních službách, především v oblasti nácviku pracovních dovedností, péče o vlastní osobu a ergodiagnostiky. V roce 2014 pracovnice ergoterapie absolvovaly tyto kurzy –„Komplexní péče o dítě s handicapem“, „Základní kurz
Bazální stimulace“, „Hra, hravost, tvoření dětí se zdravotním znevýhodněním“, „Kompenzační
pomůcky a adaptace prostředí pro děti se zdravotním znevýhodněním“, „Rozvoj grafomotoriky
u dětí předškolního a mladšího školního věku“. Personálně byl úsek ergoterapie obsazen 3 ergoterapeutkami pracující na plný úvazek. Služby ergoterapie v roce 2014 využilo celkem 324
klientů.

KLINICKÁ LOGOPEDIE

Klinická logopedie v centru ARPIDA usiluje o řečovou reedukaci. Provádí nácvik alternativní
a augmentativní komunikace (VOKS, znakový jazyk, piktogramy, symbolické systémy, využití moderních PC programů pro rozvoj řeči, atp.). Aplikuje orofaciální techniky. Dále zajišťuje podporu
fyziologického příjmu potravy. Kliničtí logopedi provádí logopedickou diagnostiku a depistáž
poruch komunikace, podporu a rozvoj fyziologického vývoje a tvoření řeči - dýchání, fonace,
artikulace, orofaciální masáže, stimulace mluvidel, myofunkční terapie. V roce 2014 se podařilo
vybavit pracoviště logopedie potřebnou IT technikou (iPad). Pro efektivnější práci a kvalitní sed
dětského klienta bylo pracoviště vybaveno polohovací sedačkou EDS. Personálně byl úsek logopedie obsazen 3 klinickými logopedy. Služby logopedie využilo v roce 2014 celkem 271 klientů.
Vedoucím klinickým logopedem byla v roce 2014 Mgr. Štěpánka Rešlová.
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REALIZOVANÉ PROJEKTY
MPSV – OP LZZ
Realizace projektu s názvem „Odborné vzdělávání pracovníků sociálních služeb v centru ARPIDA,
o.s.“ reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00049, který je financován z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Obsahem projektu je vzdělávání pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků
a vedoucích pracovníků sociálních služeb.
MPSV, Jihočeský kraj, město České Budějovice
Díky podpoře těchto institucí jsme mohli realizovat projekt „Sociální služby v centru ARPIDA“
(viz kapitola Pravidelná činnost – Sociální služby) jako součást uceleného systému rehabilitace.
Město České Budějovice
Z rozpočtu Města České Budějovice jsme dostali příspěvek určený na podporu sociálních služeb
Osobní asistence, Denní stacionář a na financování letního ozdravného pobytu dětí s tělesným
a kombinovaným postižením.
Jihočeský kraj – Grantová podpora sociálních služeb v centru ARPIDA
Jihočeský kraj podpořil jednu ze sociálních služeb – Denní stacionář.
Jihočeský kraj – Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II – individuální projekt
Tento individuální projekt nám umožnil celoroční zajištění služby sociální prevence v rámci sociální služby „Sociálně terapeutické dílny v centru ARPIDA“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00066. Nabídli jsme tak realizaci a denní činnost 16-ti uživatelům této služby.
MŠMT EU Peníze středním školám
V roce 2014 byla dokončena tvorba výukových materiálů pro PŠ dvouletou v rámci tohoto projektu.
Andělská aukce – veřejná sbírka
Projekt andělské aukce byl realizován paní Martinou Povišerovou. Prostřednictvím výtvarných
prací dětí z centra ARPIDA a díky štědrosti dárců a jejich ochotě pomáhat, přinesl významnou
finanční podporu činnosti centra ARPIDA ve výši 564 000,- Kč.
Rotary club České Budějovice
Projekt postupné rekonstrukce bazénu byl podpořen částkou 100 000,-Kč, kterou jsme investovali do obnovy technologie bazénu.

DALŠÍ OBECNÉ INFORMACE O ČINNOSTI CENTRA ARPIDA
• S ohledem na nový občanský zákoník proběhla poměrně složitá změna právní formy na zapsaný ústav. Vedle této změny byl vytvořen spolek Arpida-zakladatelé z.s., který vykonává vůči
ústavu zakladatelská práva. Tímto krokem se zachoval institut členského rozhodování o ustavujících a zakladatelských podmínkách. V tomto složitém kroku nám velice pomohli svou odbornou
radou i službou JUDr. Václav Mikoláš a JUDr. Ivan Kočer.
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• Proběhlo každoroční školení pracovníků v první pomoci.
• Všichni pedagogičtí pracovníci započali, nebo dokončili vzdělávání pro dosažení potřebné odborné způsobilosti.
• Díky podpoře firmy E.ON a.s. jsme mohli zrealizovat velice nutnou výměnu oken v jídelně.
Z veřejné sbírky a díky dalším darům jsme vybavili a přestavěli dlouho očekávanou cvičnou
kuchyňku. Vstupní prostor centra dostal nový a praktický prvek v podobě zrekonstruované recepce.
• Byl vybudován nový venkovní prostor s hřištěm pro potřeby přípravného stupně základní
školy speciální.
• Nabídli jsme rodičům prostor pro pravidelné vzájemné setkávání se zajímavým programem
v podobě Klubu rodičů. I dále mají možnost využívat tuto nabídku a v případě zájmu vytvářet
vlastní program.
• S ohledem na rostoucí význam internetových prezentací byly díky panu Mgr. Tomáši Paulíkovi
vytvořeny nové webové stránky centra ARPIDA.
• Centrum ARPIDA začalo v roce 2014 vydávat pravidelný měsíční newsletter a zasílat jej elektronicky všem rodičům a pracovníkům. Celý rok jej trpělivě a velice poutavě připravoval Mgr.
Jaromír Novák, který rovněž spravoval facebookový profil centra ARPIDA - www.facebook.
com/centrumARPIDA.
• Uskutečnil se tradiční ples Arpidy pro rodiny a jejich přátele z řad uživatelů, pracovníků a dobrovolníků centra ARPIDA za hudební podpory skupiny „Brusné kotouče“.
• Proběhl počítačový kurz organizace „Polovina nebe“ pro uživatele sociálních služeb.
• I v roce 2014 nám pomáhali firemní dobrovolníci - ČEZ, E.ON, Bratrská jednota baptistů
• Po celý rok probíhaly pravidelné supervize všech pracovníků v přímé péči a vedoucích pracovníků.
• V centru ARPIDA vystoupil evangelickým duchovní, undergroundový muzikant, zpěvák a básník Svatopluk Karásek.
• V roce 2014 prošlo centrem ARPIDA více než 20 exkurzí partnerských organizací
• V roce 2014 proběhlo v centru ARPIDA 96 odborných stáží a praxí. Organizaci této odborné
služby měl na starosti Mgr. Ivan Kolář.
• V roce 2014 se díky organizačnímu týmu ve sportu iBoccia podařilo rozběhnout a organizovat
1. 2. a 3. ligu. Do těchto soutěží se v průběhu roku přihlásilo celkem … týmů z celého jihočeského
kraje. Tým pracoval pod vedením Mgr. Jana Talicha a slečny Marty Pöchmanové.
• Centrum ARPIDA nabídlo své zázemí pro účastníky několika-denního závodu „Opel handy cyklo maraton“, kdy v průběhu dne a noci přijížděly cyklistické týmy podporující osoby s tělesným
postižením a nacházely zde kompletní zázemí pro regeneraci sil.
• V roce 2014 úspěšně vystupovala na mnoha akcích hudební kapela KRB pod vedením
Mgr. Jiřího Merty a Mgr. Ivy Pittnerové.
• Díky panu Josefu Malečkovi a Miloši Štěpánkovi proběhl již potřetí úspěšný adventní pobyt rodičů s dětmi v Českém Krumlově a na jaře řemeslný jarmark pro centrum ARPIDA v pivovarské
zahradě v Českém Krumlově.
• Skupina rozhlasových nadšenců, pod vedením Mgr. Michala Grilla, vytvářela příspěvky do arpiďáckého rádia Livingston.
• V rámci projektu Rodiče vítáni jsme zrealizovali celodenní akci pro rodiče, kdy mohli nahlédnout pod pokličku každodenních činností centra a účastnit se aktivit se svými dětmi.
• Díky společnosti E.ON mohli rodiče s dětmi strávit „Den na ranči“ v Píseckých Horách.
• Na festivalu „Voda moře oceány“ jsme měli zajištěn výhradní prostor při sledování nominovaných filmů.
21

SPOLUPRÁCE S PARTNERY
Centrum ARPIDA spolupracuje s řadou domácích i zahraničních partnerů. I nadále je velmi efektivní spolupráce s Českou maltézskou pomocí Č. Budějovice, o.p.s., která zajišťuje dopravu dětí
z regionu jižních Čech do centra ARPIDA, a na níž se (zejména personálně) podíleli také pracovníci
centra ARPIDA. Centrum ARPIDA je klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské
univerzity. Při práci s dobrovolníky centrum ARPIDA spolupracuje s národním dobrovolnickým
centrem Hestia. I v roce 2014 pokračovala spolupráce s mnoha dalšími nestátními neziskovými
organizacemi a ostatními subjekty zejména v podobě společných projektů a akcí. Významná
je pro nás spolupráce s Krajským úřadem Jihočeského kraje. Jedná se především o financování
individuálních projektů v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“. Důležitá
je i pomoc a spolupráce s Magistrátem města České Budějovice. Velice přínosná je spolupráce
s pracovišti praktického výcviku, kam dochází žáci praktické školy dvouleté a uživatelé služeb sociální prevence. Jsou to: prodejna COOP Lužnice České Budějovice, KFC České Budějovice, Horká Vana – kulturní klub s kavárnou, McDonald’s ČR spol. s r.o., Avizo s.r.o., Jihočeská vědecká
knihovna, Akademická knihovna Jihočeské univerzity, První sociální družstvo VLNA. Účelná
spolupráce formou canisterapie probíhá se sdružením Hafík, o.s. Třeboň. Školící a ubytovací zařízení Rožmberk nám pravidelně poskytuje vhodné podmínky pro jarní pobyt škol. Velice
si vážíme nezištné a vytrvalé podpory našich dobrovolníků (hipoterapie, jednorázové akce, atd.).
Pro nás velice účelnou pomocí je i zimní odklad plateb za teplo a elektrickou energii, kde nám
vychází pravidelně vstříc Teplárna České Budějovice a.s. a firma E.ON. a.s. České Budějovice.
Vážíme si spolupráce s Jedličkovým ústavem, který nám umožňuje dva pobyty na svém rekreačním zařízení v Bukové. Vážíme si dobrých vztahů s našimi sousedy Bratrskou jednotou baptistů.
Děkujeme společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice za výhodný pronájem pozemků
pro pastvu našich koní na hipoterapii. Senior centrum České Budějovice nabízí ubytovací služby
rodinám na 14-ti denních pobytech, a také stravování pro STD a denní stacionář. Paní Martina
Povišerová je naším spolehlivým a dlouholetým partnerem při přípravě a organizaci „Andělské
aukce“ společně s manžely Procházkovými. Významným partnerem centra ARPIDA je po celou
dobu jeho existence Rotary International a zejména pak Rotary club České Budějovice. Firma
E.ON Česká republika, s.r.o. nás podpořila formou nabídky účasti na jejich akcích a zapůjčením
skákacího hradu. Protetika Skuteč nabízí spolehlivé a kvalitní služby pro naše klienty formou
pravidelných výjezdů přímo do centra ARPIDA. Velice přínosná byla spolupráce s plaveckou organizací pro osoby s postižením Kontakt bB. Jsme rádi za spolupráci a dobré vztahy s kolegy
ze ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. a z centra sociálních služeb Empatie.
V roce 2014 pracovali v centru ARPIDA tito dobrovolníci: Brožková Kristýna, Fantálová Daniela,
Hessová Gabriela, Hlaváč Antonín, Hosnedlová Barbora, Kalandrová Petra, Kalianková Alena, Marková Vladislava, Novák Tomáš, Prokešová Jiřina, Rasochová Klára, Sobotová Kateřina,
Štanglová Jitka, Štoberová Tereza, Trepková Vendula.
Účinná pomoc ze strany těchto partnerů, ale i dalších dárců, sponzorů a příznivců, nám umožňuje jednak realizovat naše investiční záměry, ale také udržet a rozvíjet celou škálu poskytovaných
služeb. Upřímně všem děkujeme.
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NAŠI DÁRCI V ROCE 2014
A.C.G. PRAHA a.s. - zaměstnanci
A.D.A.C. spol. s r.o.
AF SPEDITION s.r.o.
AgroProtec s.r.o.
Apoštolská církev
ATELIER 8000 s.r.o.
BAUHAUS k.s.
Beneš Miroslav Ing.
Bergamo
BJB – Hrůza Jaroslav
Bláha Jan
Boukalová Marie
Bronec Milan JUDr.
Cejpek Jiří
Církev adventistů sedmého dne
Cirusová Markéta
Čapková Božena
Černý Michal Ing.
Červenka Emil
Český červený kříž Borovany
Český červený kříž Hosín
ČEVAK a.s.
David Tomáš
DMA Praha
DV stav s.r.o.
E.ON Česká republika s.r.o.
EDIKT a.s.
EGC - EnerGoConsult ČR s.r.o.
Elektročas, s.r.o.
ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.
Faktor Ladislav
Falta Hynek, MBA
Farní sbor Českobratrské církve
evangel.
Flosman, a.s.
G-PROJECT s.r.o.
GYN - Míka, s.r.o.
Hanigerová Drahomíra
Hányšová Lenka MUDr.
HC David Servis
Heřman Jiří Ing.
Hlubocké princezny – mažoretky
Holba Petr Ing.
Holická Irma
Holub Michal
Hrdý Roman MUDr.
hudební skupina Brusný kotouče
INTERSPAR s.r.o. České Budějovice
Jakub Eliáš

Janata Jan Ing.
Jaroš Jakub Bc.
JD 2Trains, s.r.o.
Jiří Řechtáček
Jiří Vondráček
Kačina Ján
Kalasová Lucie
Kašpar Jan st.
KeyTec Č.Budějovice s.r.o.
Komplexní poradenství s.r.o.
Konečná Anna
Kongregace bratří Nejsvětější svátosti
Korešová Jindřiška
Kováč Tibor MUDr.
Kozák Václav
Krajské vojenské velitelství - zaměstnanci
Krajský soud v ČB - zaměstnanci
Krejčová Danuše
Kuboušková Jana
Květounová Jana
Kyslíková Jiřina
Lékárna Rožnov s.r.o.
Lesy ČR, s.p. KŘ České Budějovice
Liláková Hana Mgr
M Restaurant
Malík Miroslav
manželé Březinovi
manželé Cirhanovi
manželé Koblencovi
manželé Kodíčkovi
manželé Vorlovi
Mareš Rudolf Mgr.
Mateřská škola Zliv
Městský úřad Český Krumlov
Městský úřad Hluboká nad Vltavou
Městský úřad Lišov
Městský úřad Třeboň
Městský úřad Velešín
Městys Ševětín
Mikeš Pavel Ing
Nadace ČEZ
Návara Jan Ing.
NET CZ s.r.o.
Niedermeirová Hana
NOVATO, spol. s r.o.
obec Baráčníků
Obec Dubné
Obec Homole
Obec Srubec

Obec Větřní
Olivova nadace
OM Česká republika
Otto Bock ČR s.r.o.
PENAM, a.s.
Perina Josef
Pich František
Pištci Oujezdští
Placanda Vladimír
Primo
Rotary Club České Budějovice
Sbor Církve bratrské
Schiedel, s.r.o.
Schwan Cosmetics ČR s.r.o.
SK Budweis Hellboys o.s.
Sobotovič Augustin
STAVOKLIMA, v.o.s.
STEZKA KORUNAMI STROMŮ s.r.o.
STK České Budějovice s.r.o.
Strabag a.s.
Strnad František
Šimánek Martin
Švec Bohuslav
Tecam, spol. s.r.o.
Texlerová Jaroslava
TEXSR, s.r.o.
Tolar Josef
Trajerová Hana
Vandas Pavel MUDr.
Velecký Lubomír
Vobr Václav
YARA Agri Czech Republic s.r.o.
Zámiš Jaroslav Ing.
ZŠ a ZUŠ Zliv - žáci 5. B
ZŠ Dubné - žáci školy
ZŠ E. Beneše - žáci 5.C
Žibřid Petr Ing.
Žifčáková Kamila

Uvědomujeme si, že bez této velmi účinné pomoci bychom naše služby nemohli poskytovat
ve stávající šíři a kvalitě. Navíc nás velice motivuje Vaše důvěra a tím i ocenění. Všem dárcům
proto náleží naše upřímné poděkování, vděk a úcta.
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014
Popis

celkem

z.ú.

o.p.s.

Dlouhodobý majetek celkem

86272

85781

491

Oprávky celkem

49336

48880

456

Materiál na skladě

123

87

36

Pokladna

183

167

16

10408

7575

2833

Pohledávky celkem

2609

2601

8

Závazky celkem

4305

1799

2506

Dlouhodobý bankovní úvěr

1952

1952

Bankovní účty

4%

5%

10246

13036

Soc. a zdr. pojištění

8078

3614

4464

Odpisy majetku

2864

2846

18

Spotřeba materiálu

1843

715

1128

Spotřeba energie

2587

1334

1253

Služby

1748

1272

476

Opravy a udržování

491

473

18

Jiné ostatní náklady

254

187

67

Úroky

77

77

0

Náklady na reprezentaci

47

44

3

3

3

0

34

31

3

41308

20842

20466

Cestovné
NÁKLADY CELKEM

6%
6%

1%
1%

7%
7%

56%

20%
20%

56%
56%

Mzdovénáklady
náklady
Mzdové
Mzdové
náklady
Odpisy
majetku
Odpisy
majetku
Odpisy majetku
Spotřeba
energie
Spotřeba
energie
Spotřeba
energie
Opravy
a udržování
Opravy
Opravyaaudržování
udržování
Úroky
Úroky
Úroky

23934

5385

18549

Tržby z prodeje služeb

13936

12089

1847

Dary

2055

2047

8

Jiné ostatní výnosy

1044

1021

23

VÝNOSY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

15

5

10

40984

20547

20437

-324

-295

-29

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROVOZU
4026

4026

Dotace Statutární město ČB

215

215

Dotace EU

525

399

126

Dotace JčK

19263

715

18549

Vlastní zdroje

16955

15193

1762

ZDROJE CELKEM

40984

20547

20437

Dotace od státu

Údaje uvedené v tisících Kč.
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Soc. aSoc.
zdr. pojištění
a zdr. pojištění
Soc. aSpotřeba
zdr.materiálu
pojištění
Spotřeba
materiálu
Spotřeba materiálu
Služby
Služby
Služby
Jiné
ostatní náklady
Jiné
ostatní
Jiné ostatní
náklady náklady
Náklady
na reprezentaci
Náklady
na reprezentaci
Náklady
na reprezentaci

3%
5% 3%
5% 3%

Dotace
Dotace
Dotace
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje služeb
Dary Tržby z prodeje služeb
Dary
Jiné ostatní
Daryvýnosy
Jiné ostatní výnosy
Úroky
Úroky Jiné ostatní výnosy

5%
34%
34%

58%
58%

34%

58%

Úroky

VÝNOSY
Dotace

Úroky

1%
1%
1%

20%

23282

Daně a poplatky

4%
4%

5%
5%

7%

NÁKLADY
Mzdové náklady

1%

6%

10%
10%
41%
41%

Dotace od státu
Dotace od státu

1%
1% 1%
1%

1%

10%

Dotace Statutární město ČB
Dotace Statutární město ČB

Dotace od státu

1%

Dotace EU
Dotace EU

Statutární město ČB
DotaceDotace
JčK
Dotace JčK
41%

47%
47%

Vlastní Dotace
zdroje EU
Vlastní zdroje

Dotace JčK
47%

Vlastní zdroje

Účetní závěrka, hospodaření s dotacemi
a obsah výroční zprávy byl ověřen nezávislým
auditorem Ing. Blankou Karbanovou. Ta potvrdila věrný a poctivý obsah těchto dokumentů
a vyslovila výrok bez výhrad.
Zprávu o hospodaření v roce 2014 zpracovala
Ing. Eva Stroblová
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PODĚKOVÁNÍ
V této výroční zprávě uvedená fakta jen z části popisují podstatu a rozsah fungování společenství
nazývaného centrum ARPIDA. To co je skryté bývá často velmi podstatné a hodné zahrnutí do tohoto poděkování. Možnost nabízet a zajistit kvalitní a komplexní služby se zachováním individuálního a lidského přístupu k osobám s postižením a jejich rodinám v roce 2014 a důvěra a požehnání jakého se nám v tomto roce dostalo, nás naplňuje velikou vděčností a pokorou před touto
skutečností, která není samozřejmostí. Zároveň zůstává zdrojem upřímné radosti, víry a naděje
ve smysl našeho společného úsilí. I tento rok patří za to náš upřímný dík všem, kteří se o to zasloužili - pracovníkům centra ARPIDA, našim klientům a jejich rodinám, správní a dozorčí radě,
všem dobrovolníkům, státním institucím, partnerským organizacím a zejména pak všem našim
příznivcům, dárcům a sponzorům za účinnou pomoc, bez níž bychom své úkoly nesplnili a vize
nenaplnili.

KONTAKTNÍ INFORMACE
Adresa:
centrum ARPIDA
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice
IČ: 65053079, 25167201
číslo účtu: 161544543 / 0300
Telefon ústředna:
385 777 011
Email:
info@arpida.cz
Oficiální webové stránky:
www.arpida.cz
Náš facebook:
www.facebook.com/centrumARPIDA
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KDE NÁS NAJDETE:

CENTRUM PRO REHABILITACI OSOB
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Nabízíme pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením prostřednictvím komplexní koordinované péče v duchu
uceleného systému rehabilitace.
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