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Program všeobecné primární prevence



oslava 10. výročí Programu Pět P v Arkádě



Vážení,

předkládáme Vám Výroční zprávu Arkády za rok 
2014. Výroční zpráva Vám poskytne:

• základní informace o poskytovaných sociál-
ních službách,

• přehled projektů, které se věnují specifi cké 
práci s rodinou, včetně Programu podpory 
pěstounských rodin,

• informace o dalších doplňkových aktivitách 
Arkády (preventivní programy pro žáky 
základních a středních škol, Program Pět P, 
Probační program),

• výčet realizovaných projektů podpořených 
z prostředků EU.

 
Děkujeme všem, kdo přispívají k rozvoji naší čin-
nosti. 

představenstvo občanského sdružení Arkáda



1994 založení občanského sdružení

1996 vznik Krizového a Kontaktního centra

1997 díky podpoře fi rmy Kočí a.s. otevření nových prostor na Fügnerově náměstí

1998 začátek preventivních aktivit na školách

2001 vznik Linky důvěry

2002 otevření pobočky v Milevsku
 pověření k sociálně právní ochraně dětí od Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (začátek programů přípra-

vy pro budoucí pěstouny a osvojitele)

2004 vznik Rodinné poradny a programu Pět P
 první akreditace dobrovolnické služby programu Pět P u Ministerstva vnitra
 první akreditace dobrovolnické služby projektu Linka důvěry u Ministerstva vnitra 

2005 díky podpoře Města Písek zakoupení domu na Husově náměstí s odpovídajícími prostory pro poskytování sociálních služeb

2006 vznik komplexní ambulantní péče pro závislé (projekty Následná péče, Ambulantní léčba a Nový start)

2007 registrace sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách a s tím spojený začátek práce na Standardech kvality 
jednotlivých registrovaných sociálních služeb 

 získání akreditace Probačního programu Právo volby 
 dokončení první etapy rekonstrukce domu na Husově náměstí (investiční dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR) 
 získání certifi kace Kontaktního centra 

2008 udělen certifi kát Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů 
primární prevence užívání návykových látek 

 vydání informační a poradenské příručky nazvané „Kouření aneb závislost na tabáku; rizika, projevy, motivace, léčba“

2009  spuštění projektů fi nancovaných z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR: „Bez školy to nepůjde“ 
a „Programu intenzivní podpory ohrožených osob jako prevence sociálního vyloučení“ 

 Terénní program při Kontaktním centru byl podpořen z individuálního projektu „Podpora sociálních služeb Jihočeském kraji“ 
fi nancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

2010 úspěšná realizace projektů „Bez školy to nepůjde“, „Program intenzivní podpory ohrožených osob jako prevence sociálního 
vyloučení“ a „Terénního programu při Kontaktním centru“

2011 spuštění další fáze stavebních úprav Arkády. Klienti využívají bezbariérový přístup, nově vystavěnou konzultovnu a sociální zázemí.
 upravený exteriér dává prostor realizovat akce pro děti programu Pět P, klienty M-skupiny nebo studenty a žáky, kteří se účastní 

preventivních aktivit 
 registrace nové aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Program Spolu 

2012 Arkáda získala akreditaci jako vzdělávací instituce v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve stejném roce také 
získána akreditace pro realizaci vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj odborných znalostí a dovedností pedagogů

2013 Arkáda se stala na základě pověření Krajského úřadu Jihočeského kraje doprovázející organizací pěstounských rodin. Od tohoto 
roku se také aktivně věnuje vzdělávání pěstounů.

2014 Kontaktní centrum úspěšně absolvovalo inspekci standardů kvality sociálních služeb, 
 Arkáda získala Certifi kát pro programy školské všeobecné primární prevence 



Valná hromada
JUDr. Petr Fořt, Ph.D., Mgr. Eva Kadlčáková,, Irena Mašková, Mgr. Magdalena Myslivcová, A. Pálová, Mgr. Miroslava Pravdová, 

Mgr. Šárka Uhlíková, MUDr. Tomáš Váně, Mgr. Andrea Veselá Vondrášková, RNDr. Naděžda Vrbová

Tým pracovníků
Bc. Pavla Adámková, Mgr. Eva Burdová, Mgr. Vlastimil Dubský, Magda Hajíčková, PhDr. Sylva Hönigová, Mgr. Erika Kellerová, DiS., 

Lenka Koryčanová, Mgr. Pavla Mašková , Mgr. Miroslava Pravdová, Ing. Kateřina Procházková, Bc. Zuzana Rysová, Bc. Vendula Máchová, 
Mgr. Veronika Stachová, Mgr. Šárka Uhlíková, Filip Volf, Mgr. Andrea Veselá Vondrášková, Mgr. Vlaďka Zborníková, 

Bc. Kateřina Žiláková, DiS.

Představenstvo sdružení
JUDr. Petr Fořt, PhD., Mgr. Eva Kadlčáková, Mgr. Šárka Uhlíková, 

Mgr. Andrea Veselá Vondrášková, RNDr. Naděžda Vrbová

Kontrolor sdružení 
Alena Pálová

Účetní 
Ing. Alena Nováková

Externisté 
MUDr. Iveta Burdová, psychiatr 

Mgr. Petr Hrdina, supervizor
PhDr. Vratislav Strnad, supervizor

Dobrovolníci 
Tým dobrovolníků Linky důvěry:

Jana Bartůňková, Milada Čunátová, Libuše Drdáková, Jaroslava Hrůzová, Květuše 
Humpálová, Milena Ilievová, Renata Kortánková, Eva Košatková, Zdena Kvasničková, 
Irena Mašková, Václava Novotná, Milena Pohořská, Blanka Pudíková, Libor Sechovec, 

Ivana Souhradová, Dana Šimonová, Iveta Vinciková a Olga Volechová. 

Tým dobrovolníků programu Pět P: 
Tereza Bernášková, Aneta Černická, Barbora Dědourková, Julie Jedličková, Kateřina 

Kotápišová, Klára Kubínová, Vlasta Máchová, Denisa Míková, Šárka Morozová, 
Khrystyna Mykytyn, Dana Nachlingerová, Kateřina Pecherová, Jan Petřina, 

Aneta Průšová, Michaela Tvrdíková, Michaela Uhlíková, Klára Valachová, 
Kristýna Vondrášková, Aneta Vratislavská



Vedle poskytování sociálních služeb a dalších dopro-
vodných programů realizuje Arkáda během roku řadu 
aktivit.

 Leden víkendový vzdělávací program „Lektorské doved-
nosti“ pro pracovníky Arkády (NTI – consulting,s.r.o., 
lektor: PaeDr. Jiljí Novotný)

 Březen vzdělávací program Občanský zákoník – změny 
ve vztahu k zákonu o sociálně právní ochraně dětí 
(lektor: JUDr.Věra Novotná)

  Velikonoční setkání pro děti Programu Pět P

 Duben certifi kace programů školské všeobecné primární 
prevence

  víkendový výcvik nových dobrovolníků Programu Pět P
  víkendový vzdělávací kurz pro pěstouny (vzdělávání, 

sdílení a zajímavý program pro pěstouny i jejich děti)

  Červen místní šetření – kontrola projektu Nevzdáme to (pod-
pora z prostředků EU)

  oslava 10. výročí programu Pět P v Písku

 Červenec  tábor Programu Pět P v rekreačním zařízení Radost 
v Dole u Blatné 

   příměstský tábor pro děti pěstounů v Arkádě (zábava, 
výlety, kreativní aktivity)

 Srpen místní šetření – kontrola projektu Moderní učitel (pod-
pora z prostředků EU) 

 Září  pobytový Adaptační kurz pro studenty víceletého gym-
názia v Písku

  inspekce Kontaktního centra Arkáda 

 Říjen  místní šetření – kontrola projektu Komplexní podpora 
vzdělávání pěstounů (podpora z prostředků EU) 
víkendový vzdělávací program pro dobrovolníky Linky 
důvěry  

 Listopad  víkendový pobytový kurz pro pěstouny a jejich děti (té-
mata: Budování vztahu mezi dítětem a novou rodinou, 
Děti závislých matek)

  certifi kace Kontaktního centra Arkáda

 Prosinec vánoční setkání dobrovolníků programu Pět P a Linky 
důvěry 

  vánoční provoz Linky důvěry



5| Sociální služby



5.1 Krizové centrum
5.1.1 Poslání služby

Posláním Krizového centra Arkáda v Písku je posky-
tovat včasnou krátkodobou pomoc lidem v osobní 
krizi. Nejčastěji se na nás obracejí lidé, kteří se po-
týkají např. s konfl ikty v rodině, domácím násilím, 
psychickou krizí apod. S našimi klienty sdílíme jejich 
trápení, pomáháme jim nalézt rovnováhu a společně 
hledáme představu o možném řešení krizové situa-
ce.

Okruh osob, kterým je služba určena:
Osoby v obtížné životní situaci starší 16 let, kteří tuto 
situaci nedokáží řešit vlastními silami nebo si s ní neví 
rady. 
Okruhy problémů, se kterými se na nás klienti mohou 
obracet:

• Krize v rodině (manželské a partnerské krize, 
konfl iktní rozvody, výchovné problémy)

• Domácí násilí (násilné chování ze strany partne-
ra, psychické i fyzické násilí)

• Náhlé zhoršení psychického stavu (ztráta blízké 
osoby, vážné onemocnění, nadměrné obavy)

• Existenční problémy

V rámci služby Krizové centrum poskytujeme:
• krizovou intervenci (při akutních a neočekáva-

ných krizích)
Klienti přicházejí často přímo z ulice, potřebují 
„vyslyšení“ a psychickou podporu. Klasickým 
příkladem jsou náhlé krize v rodině či pocity 
selhání v osobním životě.

• poradenské konzultace při řešení krizových 
situacích
Klienti se na nás mohou obracet, pokud 
potřebují podporu a doprovázení při zvládání 
náročné životní situace (službu poskytujeme 
max. 6 měsíců).

• pomoc obětem trestných činů (nejčastěji jde 
o oběti domácího násilí),

• poradenství s přesahem do sociálně právní 
problematiky,

• zprostředkování kontaktu na další specializova-
ná pracoviště v rámci i mimo region (nejčastěji 
jde o azylové domy, psychiatrické léčebny apod.). 

Dne 19. 9. 2007 byla služba registrována (podle záko-
na 108/2006 Sb., o sociálních službách). 

Otevírací hodiny: 
pondělí – pátek od 8.00 do 18.00 hodin. 

5.1.2  Statistika

Krizové centrum 

Převažují problémy Počet konzul-
tací a služeb

Násilí 12

Osobní 85

Rodinný (partnerský, výchovný) 80

Sociálně právní 43

Závislosti 12

Celkem 232

5.1.3  Zhodnocení

Krizové centrum je díky dlouholeté tradici často vyhle-
dávanou sociální službou. Nejčastěji jsme se setkávali 
s klienty, kteří potřebovali psychickou podporu při ře-
šení různých problémů. V poslední době klienti často 
řeší více starostí najednou. Nejčastěji se jedná o kom-
binaci problémů sociálních a vztahových. Snažíme se 
klienty motivovat, aby své problémy řešili a předchá-
zeli jejich vyhrocování nebo se neuchylovali k rychlým 
„řešením“, která je mohou zavést do začarovaného 
kruhu dluhů a závislostí. V zájmu klienta spolupracu-
jeme s dalšími organizacemi. Podporujeme je, aby vy-
užívali dalších možných dostupných služeb a získávali 
větší kontrolu nad svým životem a postupně se stávali 
nezávislými na sociálních službách.



5.2 Krizové centrum 
pracoviště v Milevsku

5.2.1 Poslání služby

Posláním Krizového centra Arkáda v Milevsku je po-
skytovat včasnou krátkodobou pomoc lidem v osob-
ní krizi. Nejčastěji se na nás obracejí lidé, kteří se 
potýkají např. s konfl ikty v rodině, domácím násilím, 
psychickou krizí apod. S klienty sdílíme jejich trápení, 
pomáháme jim nalézt rovnováhu a společně hledá-
me představu o možném řešení krizové situace. Ča-
sová dostupnost služeb je pro klienty sice menší, ale 
péče o klienta je založena na stejných zásadách jako 
v Krizovém centru v Písku. 

Okruh osob, kterým je služba určena:
Osoby starší 16i let, které se ocitly v obtížné životní 
situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami nebo si s ní 
neví rady.

Okruhy problémů, se kterými se na nás klienti mo-
hou obracet:

• krize v rodině (manželské a partnerské krize, 
konfl iktní rozvody, výchovné problémy),

• domácí násilí (násilné chování ze strany partne-
ra, psychické i fyzické násilí),

• náhlé zhoršení psychického stavu (ztráta blízké 
osoby, vážné onemocnění, nadměrné obavy),

• existenční problémy.

V rámci služby Krizové centrum poskytujeme:
• Krizovou intervenci (při akutních a neočekáva-

ných krizích).
Klienti přicházejí často přímo z ulice, potřebují 
„vyslyšení“ a psychickou podporu. Klasickým 
příkladem jsou náhlé krize v rodině či pocity 
selhání v osobním životě.

• Poradenské konzultace při řešení krizových 
situacích.
Klienti se na nás mohou obracet, pokud 
potřebují podporu a doprovázení při zvládání 
náročné životní situace (službu poskytujeme 

max. 6 měsíců).
• Pomoc obětem trestných činů (nejčastěji jde 

o oběti domácího násilí).
• Poradenství s přesahem do sociálně právní 

problematiky.
• Zprostředkování kontaktu na další specializova-

ná pracoviště v rámci i mimo region (nejčastěji 
jde o azylové domy, psychiatrické léčebny 
apod.). 

Otevírací hodiny: 
každé pondělí od 8:00 hodin do 16:00 hodin. 

Adresa pobočky:  
Náměstí E. Beneše č.p. 123, Milevsko 

5.2.2 Statistika

Krizové centrum v Milevsku 

Převažující problematika Počet klientů

Násilí 5

Osobní 12

Rodinný (partnerský, výchovný) 10

Sociálně právní 10

Závislosti 5

Celkem 42



5.3 Linka důvěry 
5.3.1 Poslání služby

Posláním Linky důvěry je pomoci telefonickým roz-
hovorem lidem v obtížných životních situacích (ztrá-
ta blízkého, vážné onemocnění v rodině, domácí násilí, 
krizová fáze duševní nemoci, krize v rodině, existenční 
problémy), kteří nechtějí nebo nemohou vyhledat 
pomoc osobně. 

Okruh osob, kterým je služba určena
Děti a dospělí v obtížné životní situaci, kteří si s ní 
nevědí rady a kteří nechtějí nebo nemohou vyhledat 
pomoc osobně. 

Okruhy problémů, se kterými se na nás klienti 
mohou obracet:

• ztráta blízkého, vážné onemocnění v rodině, 
domácí násilí, krizová fáze duševní nemoci, 
krize v rodině, existenční problémy, osamocení, 
těžkosti s výchovou, partnerskými problémy, 
závislostí, apod.

V rámci služby Linka důvěry poskytujeme:
• telefonickou krizovou intervenci, možnost 

internetové korespondence

Provoz linky důvěry zajišťují, jak kmenoví pracovníci, 
tak vyškolení dobrovolníci, kteří tuto službu zabez-
pečují ve večerních hodinách. Velký přínos pro volají-
cí klienty spatřujeme zejména v tom, že tato služba je 
dostupná v čase, kdy není již možné kontaktovat jiné 
poradny či ordinace.

Dne 19.9.2007 byla služba registrována (podle zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách). 

Provozní hodiny:  
pondělí – pátek od 8.00 do 22.00 hodin.
Tzv.“vánoční provoz“ je realizován v prosinci, kdy je 
linka důvěry dostupná i během svátků a víkendů a to 
ve stejném čase (08.00 - 22.00 hod)

5.3.2 Statistika

Linka důvěry 
Typ problému Počet konzultací

Násilí 1
Osobní 447
Partnerský 72
Rodinný 47
Sexuální 26
Soc. právní 8
Školní 23
Testovací 142
Výchovný 25
Závislosti 11
Celkem 802

 

5.3.3 Zhodnocení

Smyslem linky důvěry je poskytnutí bezprostřední 
a snadno dostupné psychické podpory. Je často mís-
tem první pomoci pro lidi v krizi. Na linku důvěry se 
obracejí nejen lidé, kteří se nemají komu svěřit, ale 
i ti, kteří mají své blízké, ale nechtějí jim přidělávat 
starosti. Po dobu trvání rozhovoru s pracovníkem 
na lince důvěry se uvolňuje napětí, objevují se nové 
pohledy na klientovu situaci a volající získává potřeb-
ný nadhled. Pozitivní zpětnou vazbou pro pracovníky 
i dobrovolníky jsou pocity lidí, kteří se cítí lépe než 
před zavoláním na linku důvěry, často vidí svoji obtíž-
nou situaci z lepší perspektivy, mají více odvahy a sil 
změnit a zvládnout to, co chtějí. 
Linka důvěry má na rozdíl od jiných sociálních služeb 
své zvláštní výhody. Jednou z nich je fakt, že klien-
ti nemusí odcházet z domova a přesto mají kontakt 
s jiným člověkem. Dále se vyhnou konfrontaci „tváří 
v tvář“, což je pro mnohé více přijatelné a bezpečné, 
vzhledem k anonymitě služby. Počet hovorů za rok 
2014 nás i nadále utvrzuje v tom, že poskytování této 
služby má veliký smysl a jsme rádi, že je klienty vyu-
žívána. 



5.4 Program následná péče
5.4.1 Poslání služby
 
Posláním Programu následné péče v Arkádě je pomá-
hat lidem, kteří absolvovali ústavní léčbu, ambulantní 
léčbu či sami abstinují, udržet abstinenci, předejít re-
lapsu a rozvíjet dovednosti pro začlenění do společ-
nosti. V rámci služby poskytujeme klientům individu-
ální konzultace, konzultace s rodinnými příslušníky 
a 1x měsíčně organizujeme skupinová setkání.

Okruh osob, kterým je služba určena
Lidé starší 16 let, kteří mají zkušenosti se závislostí 
na alkoholu, návykových látkách, automatech nebo 
lécích a absolvovali ústavní, ambulantní léčbu či sami 
abstinují a potřebují podporu při udržení abstinence.

V rámci služby Program následné péče poskytujeme:
• psychoterapii zaměřenou na stabilizaci kliento-

vy emotivity a podporu udržení abstinence, 
• párovou a rodinnou terapii, v rámci níž pracuje-

me s blízkými klienta,
• skupinová setkání, která nabízí možnost sdílet 

své úspěchy i prohry s lidmi s podobné situaci,
• sociální a právní poradenství, 

Dne 19.9.2007 byla služba registrována (podle zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách).

Otevírací doba: 
pondělí, středa a pátek od 8:00 do 15:00 hodin
jednou za měsíc probíhají tzv. A-skupiny 15:00 – 17:30 hodin

5.4.2 Statistika

Následná péče

Typ služby Počet konzultací

Individuální terapie 161

Skupinová terapie 12

Rodinná terapie 23

Sociální práce 10

Asistenční služby/dojednávání 0

Psychologické vyšetření 0

Právní poradenství 0

Celkem 206

Následná péče

Typ závislosti Počet klientů

Alkohol 15

Drogy 4

Automaty 8

Rodiče, partneři 9

Celkem 36

5.4.3 Zhodnocení

Převážnou většinu klientů v roce 2014 tvořili lidé 
abstinující od alkoholu, nicméně pracovali jsme také 
s klienty abstinujícími od drog a hraní automatů.. 
Rodinní příslušníci abstinujících klientů docházeli 
na párové a rodinné konzultace, kde čerpali infor-
mace o přístupu ke svým blízkým a získávali podporu 
v jejich „nové“ roli. Klienti programu následné péče 
se jednou měsíčně setkávali na skupinách. Skupinová 
setkání jsou bezpečné místo, kde klienti mají mož-
nost společně sdílet obavy, ale i úspěchy při zvládání 
abstinence. Navzájem si předávají nápady a „osvěd-
čené recepty“ na udržení abstinence (tzv. A – sku-
piny). S klienty se na začátku spolupráce potkáváme 
nejvíce na individuálních konzultacích, které tvoří 
první podpůrný krok po návratu z léčebny. Klienti 
docházejí jednou týdně po dobu nejméně dvou či tří 
měsíců. Pozvolna a podle potřeb jednotlivých klien-
tů se prodlužují odstupy mezi jednotlivými sezeními. 
Klienti docházejí tak půl roku intenzivně a posléze 
se účastní, podle jejich uvážení, např. pouze jen sku-
pinových setkání. S každým klientem sestavujeme 
individuální plán, který se v průběhu našeho potká-
vání může měnit podle aktuální situace klienta. Dob-
rá spolupráce je s psychiatrickými léčebnami, které 
po ukončení léčby poskytují svým klientům informa-
ce o programu následné péče. 



5.5 Kontaktní centrum 
Arkáda 

5.5.1 Poslání služby

Posláním Kontaktního centra je minimalizace zdra-
votních a sociálních rizik u uživatelů drog. Motivace 
klientů ke změně rizikového chování, nabídka pomo-
ci s jejich aktuální situací a prostřednictvím nabíze-
ných služeb chránit širší veřejnost.
Kontaktní centrum tak plní svou funkci v rámci sekun-
dární a terciální prevence a představuje první stupeň 
systému komplexních služeb v oblasti péče o osoby 
se závislostí. Nabízí služby, které refl ektují poptávku 
klientely a mění se v souvislosti se změnami na dro-
gové scéně. Služby Kontaktního centra vychází 
z principu Public Health (ochrana veřejného zdraví) 
a z modelu Harm reduction, který se zaměřuje na mi-
nimalizování a snížení zdravotních a sociálních rizik 
souvisejících s užíváním drog v každé fázi závislosti.

Cílová skupina
Osoby starší 15 let, kteří jsou ohroženi závislostí nebo 
jsou závislí na nelegálních návykových látkách, uži-
vatelé alkoholu. Další cílovou skupinou jsou experi-
mentátoři nebo příležitostní uživatelé nelegálních 
návykových látek, rodiče a rodinní příslušníci. (Osoby 
od 15 – 18 let mohou využívat služeb se souhlasem 
svého zákonného zástupce)

Služby Kontaktního centra
• Výměnný program zdravotního materiálu (harm 

reduction 
• Pobyt v kontaktní místnosti
• Poradenství ohledně bezpečného braní drog 

(snížení rizik a poškození)
• Základní zdravotní ošetření
• Informace a zprostředkování detoxifi kace 

a léčby (PL, TK)
• Informace a zprostředkování očkování HEP A, B 

a testování na hepatitidy, HIV a Syfi lis
• Potravinový servis

• Hygienický servis
• Krizová intervence
• Sociálně právní poradenství
• Rodinné poradenství
• Individuální a skupinová poradenství
• Internetové, telefonické poradenství
• Asistenční služba

Kontaktní centrum je službou registrovanou a rovněž 
certifi kovanou. 

Otevírací doba: 
Po- Pá 8 – 18

5.5.2 Statistika

Kontaktní centrum Arkáda
Klienti Kontaktního centra

Noví klienti 29

Injekční uživatelé drog 100

Klienti nedrogoví1) 16

Klienti drogoví2) 129

Poznámky:
1) Počet klientů z řad rodinných příslušníků a blízkých uživa-

telů drog, kteří využili služeb nízkoprahového zařízení. 
2) Jde o celkový počet drogových klientů, kteří alespoň jed-

nou během r. 2014 využili služeb nízkoprahového zařazení

Přehled poskytnutých služeb

První kontakt 29

Výměnný program 1392

Krizová intervence 17

Kontaktní místnost 1568

Zdravotní ošetření 46

Potravinový servis 1305

Asistenční služba 0



Sociální intervence (výkony) 1574

Hygienický servis 116

Celkem poskytnutých služeb 6047

Počet vyměněných jehel a kontaktů za jed-
notlivé měsíce

Měsíc Počet kontaktů Počet vyměně-
ných jehel

Leden 235 2696

Únor 270 2922

Březen 240 3630

Duben 255 3697

Květen 205 3044

Červen 233 3624

Červenec 227 3252

Srpen 150 1881

Září 212 3052

Říjen 221 2316

Listopad 172 2119

Prosinec 186 2055

Celkem 2606 34288
  
Celkový počet přijatého injekčního materiálu 30748* 
*Číslo 34288 je počet vydaných jehel v rámci výměnné-
ho programu. Číslo 30748 uvádí počet jehel přijatých.

5.5.3 Zhodnocení

V kontaktním centru se pracovníkům během celého 
roku znatelně dařilo udržet kvalitu poskytovaných 
služeb. Je tomu tak i pro snahu hlouběji propojit 
a svázat práci v terénu s (následnou) prací přímo 
v zařízení kontaktního centra. Kontaktní centrum tak 
může ve zvýšené míře profi tovat z aktivní a úspěšné 
terénní práce, která do něho přivádí nové klienty, 
a tak mu umožňuje na takové klienty intenzivněji pů-

sobit, navazovat s nimi důvěrnější a bezpečnější pra-
covní vztah, edukovat a motivovat je či prostě s nimi 
dále pracovat na starých i nových zakázkách. V roce 
2014 proběhla v zařízení inspekce sociální služby 
s druhým nejlepším výsledkem a zároveň certifi kace 
dle Standardů kvality RVKPP, kdy jsme obdrželi Certi-
fi kát na období 4 let. Dále začala spolupráce s obce-
mi v regionu Písecka v protidrogové oblasti.

5.5.4 Financování

Projekt byl realizován za fi nanční podpory Úřadu 
vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky. Dále byl projekt realizován 
za fi nanční podpory Jihočeského kraje, Ministerstva 
práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstva 
zdravotnictví České republiky, Úřadu práce Písek 
a obcí v rámci regionu Písecka (Heřmaň, Horosedly, 
Chyšky, Jetětice, Minice, Mirotice, Mišovice, Myslín, 
Paseky, Předotice, Ražice, Smetanova Lhota, Tálín, 
Vlksice, Vrcovice, Zhoř a Zvíkovské Podhradí)



Od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2014 byla sociální služba Terénní 
programy podpořena z individuálního projektu „Pod-
pora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“, reg. 
číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00066 fi nancovaného z Evrop-
ského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR.

5.6 Terénní program Arkáda 
5.6.1 Poslání služby

Posláním Terénního programu je minimalizace zdra-
votních a sociálních rizik u uživatelů drog. Motiva-
ce klientů ke změně rizikového chování, nabídka 
pomoci s jejich aktuální situací, prevence sociální-
ho vyloučení u dalších cílových skupin a prostřed-
nictvím nabízených služeb chránit širší veřejnost. 
Terénní program je služba poskytovaná osobám, 
které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým způso-
bem života. Služba je určena pro „skryté“ skupiny 
uživatelů drog a další skupiny. Smyslem terénní prá-
ce je přímá intervence v terénu, kdy je důraz kladen 
především na snižování zdravotních a sociálních 
rizik souvisejících s užíváním drog, s rizikovým způ-
sobem života. Smyslem je poskytování dostupných 
informací týkajících se prevence infekčních one-
mocnění a jiných závažných zdravotních komplikací 
či trestně právního chování. To vše s cílem působit 
na změnu chování klienta, klienta k této změně mo-
tivovat a tuto změnu udržet a zabránit sociálnímu 
vyloučení. Terénní program je realizován pro města 
Písek, Protivín a Milevsko. 
Cílová skupina:
Osoby starší 15 let, kteří jsou ohroženi závislostí 
nebo jsou závislí na nelegálních návykových lát-
kách, uživatelé alkoholu, kteří nejsou v kontaktu 
s žádnou odbornou institucí. Další cílovou skupinou 
jsou experimentátoři nebo příležitostní uživatelé 
nelegálních návykových látek, osoby bez přístřeší, 

oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané, 
oběti obchodu s lidmi, rodiče a rodinní příslušníci. 
(Osoby od 15 – 18 let mohou využívat služeb se sou-
hlasem svého zákonného zástupce) 

Služby Terénního programu: 
• Výměnný program zdravotního materiálu 

(Harm reduction)

• Poradenství ohledně bezpečného braní drog 
(snížení rizik a poškození)

• Základní zdravotní ošetření

• Informace a zprostředkování detoxifi kace 
a léčby (PL, TK)

• Informace a zprostředkování očkování HEP A, B 
a testování na hepatitidy, HIV a Syfi lis

• Krizová intervence

• Sociálně právní poradenství

• Rodinné poradenství

• Individuální a skupinová poradenství

• Telefonické poradenství

• Asistenční služba

      
Terénní program je službou registrovanou a rovněž 
certifi kovanou.

Provozní doba:  
St  15 – 18 hod Protivín
Čt 12 – 15 hod Písek
 15 – 18 hod Milevsko
Pá 15 – 18 hod Písek



5.6.2 Statistika

Terénní program Arkáda 
Terénní program: Rok 2013 Rok 2014

Kontakty 914 617

Výměnný program 10447 ks 
(přijaté 10 682 ks)

12082 
(přijaté 13061)*

Zdravotní ošetření 4 2

Sociální intervence 1326 777

Krizová intervence 4 1

Sběr použitých injekcí 202 ks 156 ks
* Číslo 12082 je počet vydaných jehel v rámci Terénního 
programu. Číslo 13061 uvádí počet jehel přijatých. 

Terénní program Arkáda pro osoby bez přístřeší, 
oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané, 
oběti obchodu s lidmi (od 1.1.2014 – 31.12.2014)

Měsíc Počet kontaktů Počet poskyt-
nutých výkonů

Leden 108 198

Únor 108 218

Březen 129 220

Duben 118 229

Květen 115 225

Červen 120 251

Červenec 131 273

Srpen 122 232

Září 124 252

Říjen 123 270

Listopad 100 229

Prosinec 148 349

Celkem 1446 2946

5.6.3 Zhodnocení 

Stabilizaci pravidelných kontaktů a pracovních vý-
konů zaznamenáváme v terénním programu, jenž je 
realizován při kontaktním centru a provozován tra-
dičně v Písku, Protivíně a Milevsku. V souvislosti s po-
kračujícím aktivním vyhledáváním doposud neza-
chycené drogové klientely v Písku se nám mimo jiné 
stále více daří pronikat i mezi romské uživatele, které 
se snažíme pevněji navázat i na služby kontaktního 
centra (např. skrze testování HCV a HIV/AIDS). Tou-
to cestou se pokoušíme postupně si získávat jejich 
důvěru a dále je edukovat ohledně principů výměn-
ného programu, rizik spojených s (injekčním) užívá-
ním drog, nechráněným sexem apod. V roce 2013 
došlo k rozšíření cílové skupiny programu, kdy údaje 
představuje tab. č. 2. V tomto směru můžeme hovo-
řit o výrazném nárůstu služeb a výkonů pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením v oblasti působnosti 
Terénního programu Arkáda. Dále začala spolupráce 
s obcemi v regionu Písecka v protidrogové oblasti.

5.6.4 Financování 

Projekt byl realizován za fi nanční podpory Úřadu 
vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky. Projekt byl dále realizován 
za fi nanční podpory Jihočeského kraje, Ministerstva 
práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstva 
zdravotnictví České republiky, Města Písek, Protivína 
a Milevska, Úřadu práce Písek, sponzorů a obcí z re-
gionu Písecka (Heřmaň, Horosedly, Chyšky, Jetětice, 
Minice, Mirotice, Mišovice, Myslín, Paseky, Předoti-
ce, Ražice, Smetanova Lhota, Tálín, Vlksice, Vrcovice, 
Zhoř a Zvíkovské Podhradí).



„Komplexní podpora vzdělávání pěstounů“



6| Práce s rodinou



6.1 Program podpory pěstounských
 rodin 

6.1.1  O projektu

Posláním programu je podpora a pomoc pěstoun-
ským rodinám nejenom na Písecku, ale i v celém Jiho-
českém kraji. Pěstounským rodinám nabízíme setká-
vání, doprovázení, poradenství a vzdělávání. 
Cílem Arkády je doprovázet rodiny v pěstounské péči 
v obtížných a krizových situacích, nabízet pravidelné 
vzdělávání pěstounským rodičům a zvyšovat povědo-
mí ve společnosti o tématu pěstounské péče. Spolu-
pracujeme také s ostatními organizacemi, které půso-
bí v oblasti péče o rodinu a dítě. 
Cílovou skupinou programu jsou tedy děti v pěstoun-
ských rodinách a pěstounské rodiny.
Arkáda Písek je od února 2013 organizací pověřenou 
k uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče v rámci 
novely zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochra-
ně dětí. 

Nabízíme: 

Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče
Dětem a pěstounům z Jihočeského kraje poskytujeme 
podporu a pomoc prostřednictvím služeb a aktivit, 
které si vybírají dle svých potřeb a možností. U pěs-
tounů je využití služeb podmíněno uzavřením Dohody 
o výkonu pěstounské péče, díky níž získáváme na za-
jištění služeb fi nanční prostředky od státu. V této Do-
hodě je stanoven rozsah služeb, podmínky spolupráce 
a zodpovědnost všech zúčastněných. 

Doprovázení 
Doprovázení se uskutečňuje přímo v domácím pro-
středí rodiny a zahrnuje pravidelné osobní konzultace 
tzv. klíčového pracovníka rodiny, který s rodinou a je-
jími členy spolupracuje dlouhodobě tak, aby nebyly 
opomenuty potřeby žádného člena rodiny (přijaté 
děti, biologické děti, rodiče). 
Klíčový pracovník je se všemi členy rodiny v úzkém 
kontaktu a odborně je provází v procesu výchovy, po-
máhá při řešení dlouhodobých i aktuálních problémů 
rodiny. Klíčový pracovník se s pěstouny schází mini-
málně jedenkrát za 2 měsíce na osobní konzultaci.

Zprostředkování kontaktu s vlastní rodinou dítěte 

Při zprostředkování kontaktu s biologickými rodiči 
dbáme především na zajištění bezpečí dítěte. Klíčový 
pracovník nabízí přípravu účastníků setkání, plán se-
tkání, popř. možnost setkat se na neutrální půdě ne-
ziskové organizace.

Pomoc při komunikaci s dalšími subjekty
Na základě dlouholetých zkušenosti v oblasti psy-
chosociální pomoci i náhradní rodinné péče máme 
zpracovanou databázi odborníků dané oblasti. Dítě či 
pěstounské rodiče doprovodíme na jednání do škol, 
na úřady, ke specialistům atd.

Poradenství 
Poradenství probíhá na základě individuálních konzul-
tací osobně, telefonicky, emailem. 
Prostřednictvím poradenské činnosti jsou všem čle-
nům rodiny poskytnuty základní informace, pomoc při 
jednání s úřady, vyplňování formulářů, popř. pomoc 
v orientaci v nabízených sociálních i jiných službách. 
V rámci poradenství se soustředíme na aktuální po-
ptávku jednotlivých členů rodiny. Poradenství posky-
tujeme i náhradním rodinám, se kterými Arkáda neu-
zavřela Dohodu.

Vzdělávání 
V pravidelných cyklech nabízíme vzdělávání pěstoun-
ských rodičů formou vzdělávacích a zážitkových se-
minářů a odborných přednášek. Pěstouni mají také 
možnost zapůjčit si odbornou literaturu. Novela záko-
na o sociálně-právní ochraně dětí ukládá pěstounům 
povinnost absolvovat 24 hod vzdělávání ročně. Podle 
aktuálních požadavků pěstounských rodičů pravidel-
ně aktualizujeme nabídku vzdělávacích akcí. Vzdělá-
vací akce jsou otevřené i pěstounským rodinám, se 
kterými Arkáda neuzavřela Dohodu.

Odlehčovací služby 
Pěstouni mají ze zákona nárok na 14 dní dovolené 
ročně a zároveň na zajištění péče o děti v krizových 
a neodkladných situacích. V rámci Dohody o výkonu 
pěstounské péče má rodina nastaveno, jak budou od-
lehčovací služby realizovány.

6.1.2 Zhodnocení

V roce 2014 proběhlo 19 vzdělávacích akcí v rámci 
povinného vzdělávání pěstounů. Jednalo se o šes-
tihodinové kurzy, kterých se celkem zúčastnilo 293 



pěstounů. Arkáda zrealizovala i 3 víkendové pobytové 
kurzy celkem pro 28 pěstounů. Mezi nejzajímavější té-
mata kurzů patřily například Rodinné rituály – tradiční 
i nové, Jak vnímají dospělí a děti svět kolem sebe, Zvlá-
dání konfl iktních situací, Komunikace s dospívajícím 
v rodině atd.

Arkáda měla k 31.12.2014 uzavřenou Dohodu o výkonu 
pěstounské péče s 48 rodinami s celkem 62 svěřenými 
dětmi. 

„S Arkádou, sociálně psychologickým centrem, spolu-
pracujeme od května 2013. V pěstounské péči máme 3 
chlapce ve věku 2 - 4 let. 
V roce 2014 jsme se zúčastnili vzdělávacích pobytů pro 
pěstounské rodiny, které pořádala Arkáda. Akce byly 
dobře připravené, organizátorky byly ochotné a vstříc-
né plnit rozličná přání všech zúčastněných pěstoun-
ských rodin. Velice kladně hodnotíme přístup pracov-
níků k dětem, které jsou většinou problémové, sociálně 
znevýhodněné, vyžadující speciálně výchovný přístup. 
Během pobytu byl zajištěn program pro děti podle je-
jich věku a jejich individuálních potřeb. Účast na pobytu 
přináší mnohem více prožitků a seznámení s praktickou 
problematikou pěstounské péče než účast na jednoden-
ním semináři. 
Témata povinného vzdělávání pěstounů nabízená Ar-
kádou jsou pestrá, refl ektují potřeby nás pěstounů. 
Pracovníci jsou otevření našim přáním, potřebám a po-
žadavkům. Velice přínosné nám přijde rozdělení povin-
ného vzdělávání pro pěstouny poskytující příbuzenskou 
péči a pěstouny poskytující nepříbuzenskou péči. Vzhle-
dem k naší specifi cké situaci, tři malé děti, bychom rádi 
uvítali více nabídek vzdělávání v mimopracovní době. 
Nejvíce spolupracujeme s naším klíčovým rodinným pra-
covníkem, Mgr. Vladimírou Zborníkovou. Oceňujeme 
rychlé jednání, snahu o řešení problémů z více pohledů, 
pozitivní povzbuzování v poskytování pěstounské péče. 
Vážíme si pružného a rychlého poskytování odborných 
služeb prostřednictvím psychologů a psychoterapeutů 
z Arkády. 
S neziskovou organizací Arkáda se nám velice dobře 
spolupracuje, máme pocit podpory v našem společném 
cíli – kvalitním poskytování pěstounské péče, terapeu-
tického rodičovství.“

Pěstouni Jana a Vladimír Č.

6.2  Zdravá rodina 
 – osvětová činnost 
6.2.1  O projektu 

V rámci tohoto projektu vyvíjíme osvětovou činnost 
v oblasti rodiny. Tato činnost probíhá formou před-
nášek a besed pro manželské a partnerské dvojice. 
Projekt si klade za cíl pomocí pořádání preventivních 
aktivit pro rodiny s dětmi předcházet vzniku nega-
tivních jevů v rodinách. Těmito jevy máme na mysli 
konfl ikty mezi rodiči navzájem, konfl ikty mezi ro-
diči a dětmi, násilí v rodinách, výchovné problémy 
s dětmi, fi nanční krize a další krizové situace v rodi-
ně. V rámci projektu realizujeme přednášky, besedy 
a workshopy. Další aktivitou projektu jsou rodičov-
ské skupiny. Klientům poskytujeme v případě potře-
by i individuální poradenství. 

6.2.2  Zhodnocení 

Díky realizaci projektu jsme získali větší možnosti, jak 
pozitivně ovlivnit partnerské soužití klientů a také 
přispět ke zkvalitnění komunikace v rodinách. 
Aktivity projektu jsou zaměřeny na posílení rodičov-
ských kompetencí a zkvalitnění vztahů v rodinách 
klientů. 



6.3  Pomoc ohroženým 
 rodinám ve spolupráci 
 s orgány sociálně právní 
 ochrany dětí 
6.3.1  O projektu

Projekt je zaměřen na podporu ohrožených dětí v pí-
seckém a milevském regionu. Dětem a jejich rodinám 
poskytujeme převážně dlouhodobou psychosociální 
podporu. Klienti k nám docházejí často i několik měsí-
ců. Hlavním cílem je stabilizace životní situace dítěte 
a jeho rodiny. Zaměřujeme se hlavně na rodiny, které 
se ocitají v situaci rozvodu či rozchodu rodičů, dále 
na neúplné rodiny, kde dítě buďto není z různých 
důvodů v kontaktu s druhým rodičem vůbec nebo je 
tento kontakt problematický. 
V rámci projektu realizujeme také tzv. M – skupiny, 
tj. setkávání mladých lidí, kteří buď již mají problé-
my s chováním hraničící s porušením zákona nebo je 
u nich předpoklad, že by mohlo v budoucnu k riziko-
vému chování dojít.

6.3.2 Zhodnocení: 

V průběhu celého roku 2014 jsme spolupracovali 
v rámci projektu s 36 rodinami. Na M – skupinu pravi-
delně docházelo celkem 12 mladých lidí.

Příklad spolupráce s klientem

Martin měl dlouhodobé výchovné problémy jak doma, 
tak hlavně ve škole, kam docházel spíše sporadicky 
(měl spoustu neomluvených hodin). Školu Martin těž-
ko zvládal, učivu nerozuměl a díky své emoční nestabi-
litě nevycházel s učiteli a dopouštěl se fyzické agrese 
na svých spolužácích, několikrát také vyhrožoval jed-
nomu učiteli. 
Začali jsme pracovat nejen s Martinem, ale i s jeho ro-
diči. Rodiče se sami ukázali jako problémoví, bylo tedy 
nutné nejprve získat pro spolupráci je, povzbudit je, 
aby situaci nevzdávali a začali vnímat pravidelné kon-

zultace v Arkádě jako možnost pomoci namísto kon-
troly. 
S Martinem jsme se soustředili na to, aby se naučil lépe 
zvládat konfl iktní situace, aby reagoval s rozmyslem. 
Zaměřili jsme se také na to, aby Martin začal chápat ná-
sledky svých činů. Společně jsme také přemýšleli nad 
tím, co by chtěl Martin dělat v budoucnu. 
Spolupráce s Martinem zprvu nebyla vůbec jednodu-
chá. Na konzultace se mu pravidelně docházet nechtě-
lo, ale nakonec se umoudřil a když konečně pochopil, 
že mu z naší strany nehrozí „žádnej podraz“, začal 
na sobě pracovat a postupem času ke zlepšení. Po-
chopil, že když bude respektovat pravidla, nebude mu 
do budoucna hrozit žádný trest. 
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7.1  Program Pět P

7.1.1  O projektu

Program Pět P je preventivní program určený dě-
tem ve věku 6 – 15 let. Jsou do něj zapojovány ze-
jména děti, které si obtížně hledají kamarády mezi 
vrstevníky a často se ocitají stranou dětského kolek-
tivu. V Pět P máme také děti, které sice jsou komu-
nikativní a vztahy navazují rády, ale z nejrůznějších 
důvodů nenacházejí u svého okolí kladnou odezvu. 
Program Pět P těmto dětem nabízí kvalitní přátel-
ský vztah se starším kamarádem. Těmito kamarády 
jsou v Pět P dobrovolníci, studenti posledních roč-
níků středních škol, kteří mají čas a zájem věnovat 
se ve svém volném čase dětem. Každý dobrovolník 
prochází výběrem, školením a psychologickým vy-
šetřením, aby byl na svou roli staršího kamaráda 
připraven a zároveň, aby vztah s dobrovolníkem 
byl pro dítě bezpečným. Dobrovolník jde dítěti pří-
kladem, podporuje ho, naslouchá mu a přijímá ho 
i s jeho chybami či odlišnostmi. Společně se scházejí 
na jedno odpoledne v týdnu a věnují se nejrůzněj-
ším sportovním aktivitám, procházkám v přírodě, 
hrají spolu hry nebo si jen tak povídají. Dítě tak má 
příležitost zažít kamarádství, které mu chybělo. Ve-
dle staršího kamaráda si postupně buduje větší se-
bevědomí a vzrůstá i šance, že po skončení setkává-
ní s dobrovolníkem bude schopné najít si kamaráda 
mezi svými vrstevníky.

V programu Pět P pořádáme také společné akce 
pro děti a dobrovolníky. Na nich se scházejí všech-
ny dvojice, čímž se posilují vzájemné vztahy. Děti 
se učí spolu dobře vycházet a navazují nové přátel-
ské kontakty. Pozitivní reakce dětí a dobrovolníků 
na společné akce jsou pro nás odměnou a zároveň 
nás motivují pro další práci.

7.1.2  Zhodnocení

Během roku 2014 bylo zapojeno do programu Pět P 
19 vyškolených dobrovolníků a scházelo se 14 dvo-

jic dobrovolník + dítě. Podařilo se nám uspořádat 
sedm společných akcí. Jednalo se o – Velikonoční 
slavnost, akce s 1. Skupinou hloubkového průzkumu 
TGM, Oheň Pět P, oslavu 10. výročí programu Pět 
P v Písku, letní tábor v Rekreačním zařízení Radost 
v Dole u Blatné, Karneval Pět P u Sulana a Vánoční 
slavnost. 

V dubnu 2014 se konal víkendový výcvik pro nové 
uchazeče o dobrovolnickou službu v penzionu 
U Malířských. Výcvik absolvovalo 7 zájemců, všichni 
se aktivně zapojili do programu Pět P v Písku a Mi-
levsku.

„Program Pět P mi dal nové kamarády, některé dob-
ré, ale s některými jsem vycházel lépe. Dobrovolník 
mi pomohl v době, kdy jsem měl sám se sebou problé-
my. Na společných akcích jsem se naučil komunikovat 
s ostatními. Bavily mě všechny akce, ale nejlepší je sa-
mozřejmě tábor, kde jsou všichni dohromady. Dalo by 
se napsat hodně věcí, mám spoustu zážitků z Pět P, 
ale některé nejdou slovy popsat.“

Jan V.



7.2  Systém primární prevence 
 v regionu Písek a Milevsko

7.2.1  O projektu

Projekt je zaměřen na poskytování specifi cké pri-
mární prevence užívání návykových látek, zejména 
tabáku a alkoholu. Cílovou skupinu tvoří žáci a stu-
denti základních a středních škol, mládež a vychova-
telé domovů mládeže, učitelé a rodiče. 

Žáci a studenti absolvují interaktivní besedy či dlou-
hodobé ucelené programy, jejichž cílem je předejít 
rizikovému chování, popřípadě u nich takové chová-
ní omezit. Všechny programy jsou vedeny interaktiv-
ní formou a žáci i studenti se do realizace programu 
aktivně zapojují, ovlivňují tak jeho obsah i průběh.

Součástí preventivního působení na školách je úzká 
spolupráce s pedagogy. Usilujeme o podporu jejich 
profesních kompetencí v oblasti užívání návykových 
látek a při práci s třídním kolektivem. Rodiče žáků 
mohou využít informativních schůzek v Arkádě. 

Všechny aktivity realizované v rámci projektu jsou 
představeny prostřednictvím tzv. Nabídkových lis-
tů, které základní a střední školy obdrží vždy na za-
čátku školního roku a mohou uvedené programy 
objednávat.

Více informací o jednotlivých programech nalezne-
te na našich webových stránkách.

7.3  ,,Buď IN“

7.3.1  O projektu

„Buď IN“ je název samostatného projektu, jehož cílem 
je formovat a upevňovat racionální postoje ke kouření 
tabáku, užívání alkoholu a marihuany u žáků ZŠ a SŠ. 
Projekt se zaměřuje také na posílení znalostí a do-
vedností pedagogických pracovníků v oblasti užívání 
tabáku, alkoholu a při práci s třídním kolektivem, dále 
na zvýšení míry informovanosti široké veřejnosti s cí-
lem uvědomění si závažnosti tématu a zvýšení dostup-
nosti poradenské a terapeutické pomoci pro rizikové 
jedince a jejich blízké osoby. 
Preventivní programy, odborné semináře, akce pro 
veřejnost a poradenství jsou určeny různým cílovým 
skupinám - dětem, mládeži, pedagogům, sociálním 
pracovníkům a široké veřejnosti. 
V roce 2014 se nám v závislosti na výši poskytnutých 
fi nančních prostředků podařilo zajišťovat poradenské 
služby pro klienty a realizovat programy pro žáky ZŠ 
a SŠ – Tematické interaktivní programy a programy 
Ušij si to na tělo. 
V rámci projektu jsme vydali odbornou příručku s ná-
zvem ,,Co byste měli vědět o marihuaně“, která je ur-
čena dětem, dospívajícím i dospělým osobám. V roce 
2014 byla tato příručka distribuována cílovým skupi-
nám.
Více informací o jednotlivých preventivních aktivitách 
naleznete na našich webových stránkách.

7.3.2  Statistika

Statistika k projektu ,,Systém primární prevence 
v regionu Písek a Milevsko“ a projektu ,,Buď IN“

Název programu počet uskuteč-
něných aktivit

počet 
účastníků

Tematický interak-
tivní program 18 390

Klub 12 261
Ušij si to na tělo 15 328
Poradenství 15
Celkem  45 994



7.3.3  Zhodnocení

Se školami na Písecku spolupracujeme již od roku 
1997. Díky tomu máme přehled o vývoji v oblasti rizi-
kového chování žáků a víme, s čím se školy aktuálně 
potýkají. To nám umožňuje průběžně aktualizovat 
nabídku a obsah našich preventivních programů. 
V regionu je více než 30 škol a školských zařízení, 
přičemž každý rok se na nás obrací průměrně 18 
z nich.

V roce 2014, stejně jako v letech předchozích, byl 
velký zájem zejména o vícehodinové ucelené pro-
gramy. Tento trend vítáme, jelikož významně při-
spívá ke zvyšování kvality a efektivity preventivního 
působení. Delší působení v třídním kolektivu nám 
umožňuje věnovat se tématu více do hloubky, pra-
covat s postoji a názory žáků v oblasti užívání návy-
kových látek, věnovat čas praktickému nácviku do-
vedností a intenzivněji spolupracovat s pedagogy. 

V roce 2014 se nám úspěšně podařilo certifi kovat 
naše preventivní programy a dne 16. 6. 2014 nám byl 
udělen certifi kát odborné způsobilosti č. 21/14/1/CE 
poskytovatelů školské primární prevence rizikové-
ho chování na dobu 5 let pro programy všeobecné 
primární prevence.

7.4  Probační program 

7.4.1  O projektu 

Obecným cílem probačních programů je rozvíjení 
sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, 
který se dostal do konfl iktu se zákonem. Programy 
podporují jejich vhodné zařazení do společnosti 
a tím přispívají ke snížení rizika opakování trestné 
činnosti. Probační program PRÁVO VOLBY byl vy-
tvořen pracovníky Arkády, předložen Ministerstvu 
spravedlnosti ČR a byl řádně akreditován. Program 
kombinuje většinu témat doporučených Minister-
stvem spravedlnosti. PRÁVO VOLBY je rozdělené 
do bloků s těmito tématy: Získej zaměstnání, Ko-
munikační dovednosti, Zátěžové a krizové situace, 
Posílení sociálních dovedností a Rozvoj sebepo-
znání. Tento Probační program byl sestaven přímo 
„na míru“ potřebám v regionu Písek. 

Program je nabízen jako možnost realizace výkonu 
soudního rozhodnutí (podmíněné odsouzení s do-
hledem, výchovné opatření - probační program) 
nebo jako součást výchovného opatření – dohled 
probačního úředníka. Na probačním programu úzce 
spolupracujeme s pracovníky Probační a mediační 
služby ČR, Střediska Písek.

7.4.2  Zhodnocení 

Probační program PRÁVO VOLBY byl realizován 
na podzim roku 2014 realizován v počtu 10 účastní-
ků.

Nejčastější přehmaty, kterých se mladiství dopouš-
těli, byly drobné krádeže, záškoláctví, šikana, apod. 
Pod vedením lektorů si účastníci uvědomují, co dě-
lají špatně a co by mohli změnit. Zábavnou formou 
mladistvým zprostředkováváme různé pohledy 
na jejich problémy a zkušenosti. S účastníky progra-
mu probíráme jejich stávající situaci a hledáme ces-
ty, jak pozitivně ovlivnit budoucnost. 
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8.1  Nevzdáme to
 (CZ.1.07/1.2.15/01.0021) 

8.1.1  O projektu

Od ledna 2013 realizovala Arkáda projekt Nevzdá-
me to, který byl určen především žákům základních 
a středních škol. Této cílové skupině projekt nabízel 
hned několik programů:

Program „Ušij si to na tělo“

Program je zaměřen na změnu postojů a chování 
ve vztahu ke kouření tabáku a nadužívání alkoholu. 
Žáci na začátku dostanou pracovní sešit, ve kterém 
se dozví, co například obsahuje cigaretový kouř, jak 
se bránit pasivnímu kouření, jak odmítnout nabídku 
alkoholu či cigarety. 

Adaptační kurz

Zajišťuje dobrý start nově vznikajícímu třídnímu ko-
lektivu . Cílem je seznámit nové žáky, nastavit pravi-
dla fungování skupiny v neformální atmosféře, stme-
lit a posílit sounáležitost skupiny. 

První pomoc třídním kolektivům 
– program „Nenech se otrávit“

Program napomáhá zlepšit atmosféru ve třídě. Nej-
častěji s dětmi řešíme nesoudržnost třídního kolekti-
vu, vyčlenění neoblíbeného spolužáka, drobné hádky 
a nespolupráci, špatnou komunikaci apod. Zážitková 
forma programu a diskuze pomáhají dětem odhalit 
nežádoucí stereotypy v jejich chování a hledat způso-
by, jak lépe vycházet se svými spolužáky. 

Poradenský program Nevzdáme to a poradenství 
pro rodiče

Projekt nabízel žákům také individuální podporu 
v poradenském programu Nevzdáme to. Cílem je 
podpořit žáka, aby zvládal nároky školního prostře-
dí. Odborníci hledali s dětmi cestu, jak si lépe poradit 

s učením a jak zažívat ve škole více úspěchů. 

Na naše pracovníky se obraceli také rodiče, kteří 
chtěli poradit s různými výchovnými problémy.

8.1.2 Statistika 
(počet podpořených osob za celé období realizace 
projektu)

Počet podpořených osob celkem 410

Počet podpořených žáků se 
speciálně vzdělávacími potřebami 45

Počet podpořených rodičů 60

8.1.3 Zhodnocení

Na závěr každého programu vyplňují žáci závěrečná 
hodnocení . Pro zajímavost uvádíme některá z nich.

Adaptační kurz (Gymnázium Písek)
Kurz byl bomba - Mnohem lépe jsme se poznali, za 3 
dny jsme udělali větší kus práce než za několik týdnů 
- Naučili jsme se pracovat jako kolektiv - Našla jsem si 
nové kamarády - Děkuji vám za to, co jste pro nás při-
pravili, je s vámi zábava.

Nenech se otrávit (ZŠ T. Šobra)
Na programu jsem se cítila dobře, protože se řešily pro-
blémy, které nikdy nešlo vyřešit - Program naší třídě 
pomohl, začali jsme spolupracovat - Na programu jsem 
se cítil dobře, protože jsme si všichni mezi sebou říkali 
pravdu a nepřetvařovali jsme se - Pochopily jsme, jak je 
důležité se zastat lidí, když jim někdo ubližuje.

Ušij si to na tělo (ZŠ J. Husa)
Program byl zábavný, mohli jsme se zapojit a tak jsme 
měli větší šanci si zapamatovat nové informace - Naučil 
jsem se mluvit asertivně - Procvičil jsem si, jak se bránit 
vybízení k požívání alkoholu nebo cigaret - Dozvěděl 
jsem se, co je to pasivní kouření - Dozvěděla jsem se 
jak požádat člověka, aby přestal kouřit v mé blízkosti.



8.2.  Moderní učitel 

8.2.1  O projektu
 Období realizace: 10.7.2012 – 31.12.2014
 Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0037
 Název a číslo oblasti podpory: 
 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Projekt byl zaměřen na realizaci akreditovaného vzdě-
lávání pedagogů a vedoucích pedagogických pracov-
níků. Nabídka vzdělávání reagovala na aktuální situaci 
na základních a středních školách. 
Hlavní cílovou skupinu tvořili pedagogičtí pracovníci 
mateřských, základních a středních škol, druhou cílo-
vou skupinou pak vedoucí pracovníci škol a školských 
zařízení. 
Arkáda byla akreditována jako vzdělávací instituce 
u MŠMT ČR, byly získány akreditace pro 10 vzděláva-
cích kurzů a vypracovány pracovní listy k uvedeným 
programům. Tým projektu sestavil tzv. Nabídkový list, 
který obsahoval celkem 26 vzdělávacích produktů, ze 
kterých si mohou školy vybírat.

8.2.2 Statistika
Počet absolventů kurzů celkem 748
Absolventi kurzů (ženy) 673
Absolventi kurzů (muži) 75

8.2.3  Zhodnocení
Skupinou, která velmi intenzivně využívala vzděláva-
cích produktů nabízených v rámci projektu, byli ve-
doucí pedagogičtí pracovníci. O vyjádření ke spoluprá-
ci s nimi jsme požádali lektorku Mgr. Evu Burdovou: 
„S vedoucími pedagogickými pracovníky jsem se setkala 
mnohokrát při několika prakticky zaměřených interak-
tivních seminářích. Ředitelky mateřských škol píseckého 
regionu, účastnící se většiny seminářů, jsou vysoce moti-
vovanou skupinou pedagogických pracovníků. 

Lektoruji 15 let, mám širokou matrici srovnání a mohu 
konstatovat, že zaujetí a míra angažovanosti této cílové 
skupiny je opravdu nadstandardní. Z toho také vyplývá 
efektivita výuky a možnosti využívání všech prvků inter-
akce a činnostního učení v rámci uskutečněných seminá-
řů. Paní ředitelky byly ve všech oblastech velice zdatné, 
jejich oborově didaktické znalosti, všeobecný rozhled, 
pedagogicko-psychologické dovednosti v práci s dětmi 
předškolního věku, ale i schopnosti manažerské týkající 
se komunikace, sociálních interakcí, tvorby sociálního 
klimatu dané mateřské školy a strategie řízení byly již 
na počátku našich setkání na velice vysoké úrovni. O to 
těžší bylo připravit a uzpůsobit obsahovou náplň jed-
notlivých seminářů tak, aby byly předávány nové zku-
šenosti, znalosti, dovednosti profesních znalostí učitele-
-vedoucího pracovníka. Způsobem holistického pojetí 
profese pedagoga-vedoucího pracovníka byl kladen dů-
raz na rozvoj konceptuální myšlení, pohledy na efektiv-
ní řízení mateřské školy a zároveň rozvíjeny schopnosti 
vlastní psychohygieny tak, aby bylo dosaženo vyšší míry 
efektivity nejen samotného vedoucího pedagogického 
pracovníka, ale i celé mateřské školy. Požadavky vzná-
šené směrem k mému působení lektora byly vždy o roz-
voji praktických dovedností, implementace jednotlivých 
technik a teoretických východisek do přímé praxe, 
možný okamžitý přenos vyzkoušených technik v rámci 
semináře hned druhý den do praxe pedagoga a ředitele. 
Všechny tyto techniky a praktické dovednosti jsou mi 
velice blízké, proto nebyl problém vyjít vedoucím pra-
covníkům mateřských škol vstříc, což bylo hodnoceno 
velice pozitivně. V rámci seminářů jsme využívali tech-
niky činnostního učení, praktického nácviku, projekto-
vých metod a skupinové práce. Byly využívány i metody 
práce technikou I.N.S.E.R.T. Pro hodnocení jsme využíva-
li zpětnou vazbu pomoci komunitních kruhů, abychom 
po každém semináři získali i širší ústní zpětnou vazbu. 
Evaluace byla prováděna i písemnou formou (dotaz-
níkem). Paní ředitelky hodnotily naše působení jako 
velice přínosné, které jim rozšířilo profesní obzory. Já 
hodnotím paní ředitelky jako motivované, angažované 
profesionálky, jež většinu složitých pedagogických situ-
ací dokáží řešit fl exibilně, ovšem však s vysokou mírou 
empatie a schopností dát dětem i podřízeným pocítit 
zážitek úspěchu a radosti z dobře vykonané práce. Jsou 
schopny přemýšlet v kontextu daných okamžiků a krát-
kodobé plánování provádějí se zohledněním dlouhodo-
bých kurikulárních cílů.“ 



8.3.  Komplexní podpora vzdělávání
 pěstounů

8.3.1  O projektu
 Období realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
 Registrační číslo projektu:
 CZ.1.07/3.2.08/04.0045

Projekt reaguje na nárůst poptávky po vzdělávání 
pěstounů v souvislosti s novelou zákona o sociálně – 
právní ochraně dětí. Pojímá problematiku vzdělávání 
komplexně – zahrnuje školení lektorů, vytvoření a pi-
lotní ověření nových vzdělávacích modulů a tvorbu 
metodické příručky.

Hlavním cílem projektu je zlepšit dostupnost kvalitní-
ho vzdělávání pěstounů a zajistit atraktivní nabídku 
vzdělávání v Jihočeském kraji, motivovat pěstouny 
k dalšímu vzdělávání, které má vliv na úspěšný prů-
běh náhradní rodinné péče. 

Hlavní cílovou skupinou jsou pěstouni jako účastníci 
dalšího vzdělávání, druhou cílovou skupinou pak za-
městnanci Arkády, kteří se v rámci svých pracovních 
aktivit ocitají v pozici lektorů.

Pro pěstouny byla vytvořena také příručka s názvem 
„Život za něj položím dvakrát“, která spojuje deset 
příběhů z pěstounských rodin s odpověďmi odborní-
ka na nejčastější otázky ohledně života v pěstounské 
rodině.

V rámci projektu v roce 2014 se pěstouni mohli zú-
častnit 15 vzdělávacích modulů. Témata byla vybrána 
na základě potřeb cílové skupiny a týkala se oblastí: 
výchova dětí a školní problematika, vztahy v rodině 
a komunikace, sociálně právní problematika, otázky 
pro pediatra a dětského psychiatra a sociálně patolo-
gické jevy. Pilotní ověřování vzdělávacích modulů pro-
bíhalo pobytovou formou nebo přímo v Arkádě. Jejich 
časová dotace byla 6 vzdělávacích hodin. Ke každému 

vzdělávacímu modulu byly vytvořeny pracovní listy 
a manuál pro lektory. V rámci udržitelnosti projektu se 
vzdělávací moduly zopakují i v roce 2015.

8.3.2  Statistika

Pěstouni – úspěšně podpoření muži 58 osob

Pěstounky – úspěšně podpořené ženy 96 osob

Pěstouni – úspěšně podpoření celkem 154 osob

8.3.3  Zhodnocení

Na závěr každého vzdělávacího modulu měli pěstou-
ni možnost vyjádření ve zpětnovazebních dotazní-
cích. 

„S organizací Arkáda jsme v kontaktu třetím rokem, 
absolvovali jsme s ní přípravný kurz a po převzetí Jaku-
ba uzavřeli i dohodu o výkonu pěstounské péče. Arká-
da splňuje, dle nás, všechna kritéria kvalitní doprovod-
né organizace. Vzdělávání pěstounů je propracované 
a obohacené o přednášky zajímavých lidí z oboru. Za-
městnanci Arkády jsou lidé s bohatými zkušenostmi 
v oblasti sociální práce, kteří s námi jednají vždy vstříc-
ně a s osobním přístupem.“

Pavla a Martin K. 



9| Finanční zpráva



Účetní uzávěrku a výkaz zisku a ztráty vypracova-
la Ing. Alena Nováková, účetní a daňový poradce. 
Předkládá ji představenstvo organizace a následně ji 
schvaluje valná hromada sdružení.

K vedení účetnictví se vyjadřuje kontrolor našeho 
spolku. Vypracovává kontrolní zprávu, kterou před-
kládá valné hromadě ke schválení.



9.1  Přehled fi nančních zdrojů

Ministerstvo spravedlnosti  60.100

Ministerstvo školství mládeže 
a tělovýchovy  156.200

Ministerstvo práce a sociálních věcí  2.371.158

Ministerstvo zdravotnictví 39.851,69

Ministerstvo vnitra 61.000

Rada vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky  532.000

Úřad práce  2.109.000 

Krajský úřad Jihočeského kraje 840.000

Město Písek  565.550

Město Milevsko 96.000

Město Protivín 6.000

Město Praha 9.000

Město Týn nad Vltavou  5.400

Obec Heřmaň  1.446

Obec Horosedly 738

Obec Chyšky 3.000

Obec Jetětice 1.782

Obec Minice 222

Obec Mirotice 2.000

Obec Mišovice 1.272

Obec Myslín 480

Obec Paseky 972

Obec Předotice 3.054

Obec Ražice 2.334

Obec Smetanova Lhota  1.740

Obec Tálín  1.044

Obec Vlksice  858

Obec Vrcovice  984

Obec Zhoř  1.680

Obec Zvíkovské Podhradí 1.218

Prevent, o.s. 12.600

CHANCE IN NATURE, o.s. 2.000

Faurecia Components Písek, s.r.o. 5.000

GE Money Bank, a.s. 39.250

NTI-consulting, s.r.o. 16.000

www.smart-fi ltr.com, s.r.o. 5.150

PhDr. S. Hönigová 19.000

Mgr. R. Pešek 16.000

Mgr. M. Pravdová 55.000

Mgr. Š. Uhlíková 55.000

Mgr. I. Vacková 5.000 

Mgr. A. Veselá 55.000

Ing. J. Vilím 30.000

Projekty fi nancované z prostředků Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR: 

•  Moderní učitel 
2.213.284,- Kč (projekt realizovaný v období 
1.7.2012 – 31.12.2014)

•  Nevzdáme to  
2.886.857,-Kč (projekt realizovaný v období 
1.1.2013 – 31.12.2014)

•  Komplexní podpora vzdělávání pěstounů  
2.080.213,- Kč (projekt realizovaný v období 
1.1.2014 – 31.12.2014)

Projekty fi nancované z prostředků Evropského soci-
álního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu 
ČR:

•  Terénní program Arkáda  
290.219,09 Kč (prostředky za období realizace 
1.1.2014 -31.12.2014)



9.2  Výkaz zisku a ztráty 

Hospodářský výsledek účetní za celou fi rmu za obdo-
bí 1.1.20014 do 31.12.2014





10|  Poděkování 
Děkujeme všem, kteří přispěli k rozvoji centra Arká-
da, a to jak fi nančně, hmotným darem, ale i svými 
sympatiemi. Děkujeme především našim sponzorům 
a dárcům.





www.arkadacentrum.cz

Arkáda - sociálně psychologické centrum, o. s.
Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek

IČ: 60083204
Tel: 382 211 300

Bankovní spojení: č. ú. 201000701/0300 ČSOB Písek
web: www.arkadacentrum.cz, e-mail: info@arkada-pisek.cz


