
fen Svaz invalidů jako součást tzv. Ná-
rodní fronty; 

- redakce čas Zora sc ujímá J. Lacina; 
- v Tunisu je otevřeno rehabilitační stře-

disko pro nevidomé; 
- v republice Mali je otevřena první Ško-

la pro nevidomé; 
- v Levoči je otevřeno slepecké muzeum 

Po nékolika letech sc méni na studijní 
středisko s názvem Muzeum špeciálné-
ho Školstva; 

- při evropském regionálním výboru Světové 
rady pro blaho slepců vzniká spor-

tovní komise; 
- v USA je pro nevidomé nařízena po-

vinná Školní docházka 
1984, Svétová federace nevidomých 

a Svétová rada pro blaho slepců se sjed-
notily. Název nové org.:.Svétová unie 
nevidomých; 

- Evropská federace nevidomých a Ev-
ropský regionální výbor Svétové rady 
pro blaho slepců se sjednotily. Nový 
název org.: Evropská unie nevido-
mých; 

spojením dosavadních dvou organizací 
vzniká v USA Sdružení pro výchovu 
a vzdéláváni nevidomých; 

v Rumunsku je přijata jednotná sousta-
va Braillova písma; 

v Pacelli (Nigerie) je uvčdcna do provo-
zu knihovna a tiskárna pro nevidomé. 

Josef Smýkal 

Základní principy činnosti 
Dětského centra Arpida 

Slavnostním otevřením Dčtského cen-
tra Arpidy (dále jen DC) sc uzavírá první 
etapa v úsilí o faktickou pomoc détem 
s télesným postižením i jejich rodinám 
a zároveň sc objevuje také úkol, který 
není o nic méné obtížnéjSI než vlastni vý-
stavba areálu, totiž naplnit DC účelnou 
a smysluplnou činností 

Uvedomujeme si, že ani sebelepšími 
formami práce a poskytovanými služba-
mi v rámci komplexní rehabilitace nemů-
žeme vyřeSit všechny problémy, které 
v této oblasti existují, ale budeme usilo-
vat o to, abychom v téch oblastech, na 
které bude činnost DC zaméřena, praco-
vali co nejlépe, tedy na vysoké profesio-
nální a humánní úrovni. 

Ve své práci budeme plné respektovat 
zásady nenásilné a přirozené integrace 
a otevřenosti ve všech smérech. 

Činnost DC bude zaméřena nejen na 
déti se zdravotním (télesným) postižením, 
ale nebude opomíjet ani zdravé déti 
a ostatní populaci (zájmová a kulturní 
činnost). 

Détské centrum má za cil zajišťovat 
činnost detekční, diagnostickou, terape-
utickou, rehabilitační, výchovnč-vzdélá-
vaci, zájmovou, poradenskou, posudko-
vou a preventivní v oblasti zdravotní, 
výchovné-vzdélávací a sociální. Bude 



usilovat o komplexní rehabilitaci za úče-
lem včasného a nenás i lného začleněni 
dčti s postižením do společnosti. 

Svou činnost budeme zaměřovat nejen 
na děti s postižením, ale i na jejich rodi-
ny. Včasná, účelná a systematická spo-
lupráce s rodiči těchto déti se jeví jako 
velmi účinná a potrebná (poradenství, re-
habilitace. různé druhy terapie, pobyty ro-
dičů s dětmi atp.). 

Při poskytování s lužeb zdravotních, 
speciá lnépedagogických, psychologic-
kých a sociálních bude uplatňována tý-
mová spolupráce všech zainteresovaných 
odborníků (interdisciplinárni charakter 
práce), ale i vysoká osobni odpovědnost 
každého z nich. 

Dětské centrum bude na základě účel-
nosti spolupracovat s jinými odbornými 
zařízeními, organizacemi či občanskými 
iniciativami v regionu i mimo něj. 
V rámci města České Budějovice bude 
úzce spolupracovat zejména s Jihočeskou 
univerzitou. Dětskou klinikou ILF a no-
vorozeneckým oddělením Nemocnice 
v Českých Budějovicích 

V počáteční etapě provozu DC bude 
realizována zejména léčebná rehabilita-
ce. zdravotní péče, dále zájmová a klu-
bová činnost a některé formy ergotera-
pie. Provoz bude zajištěn od 8 - 16, resp. 
18 hod. (zájmová činnost i ve večerních 
hodinách). 

Nedílnou součástí DC bude od počát-
ku roku 1994 také soukromá speciální 
MŠ a od záři 1994 speciální škola pro 
tělesné postižené (třídy ZŠ a ZvŠ), škol-

ní družina, středisko pro volný čas děti 
a mládeže a spcciálnépcdagogické cent-
rum. 

Při zahájeni provozu budou do DC za-
řazovány děti ve věku 3 - 1 8 let, do spec 
MŠ a spec. školy pro tělesně postižené 
ve věku 3 - 1 1 let. V případě systematic-
ké spolupráce s rodiči postižených déti 
budou podle aktuální potřeby přijímány 
také déti mladší tří let (pobytý rodičů 
s dětmi). 

Výběr děti, kterým bude věnována 
v rámci DC komplexní rehabilitační 
péče, bude realizován odbornou komisi. 
Tato péče bude poskytována v indikova-
ném časovém rozsahu, může být tedy jen 
krátkodobá (úprava stavu), ale i dlouho-
dobá (trvalá docházka do DC). Kapacita 
DC bude v počáteční etapě asi 40 děti 
V této etapě však nelze poskytovat azy-
lovou péči. Tato naléhavá potřeba bude 
řešena v dalších etapách výstavby DC 
(chráněné dílny a integrované bydlení). 

Ve své činnosti vítáme ochotu ke spo-
lupráci všech, kteří chtějí pomoci. 

Jiří Jankovský 

Kontaktní adresa: 
Dětské centrum ARPIDA 

U Hvízdala 9 - Čtyři dvory 
České Budějovice 
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