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Vážení,

předkládáme Vám Výroční zprávu Arkády za rok 
2015, která 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).

 
Součástí Výroční zprávy je také přehled o hos-
podaření naší organizace.
Děkujeme všem, kteří mají důvěru v naši práci 
a pomáhají nám rozvíjet činnost Arkády.
 
Mgr. Andrea Veselá Vondrášková
ředitelka



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 Krajské-

ho úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích 
(začátek programů přípravy 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 Lin-

ka důvěry u Ministerstva vnitra 

2005 díky podpoře Města Písek zakoupení domu na Hu-
sově náměstí s odpovídajícími prostory pro poskyto-
vání sociálních služeb

2006 vznik komplexní ambulantní péče pro závislé (pro-
jekty 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 registro-
vaných sociálních služeb 

 získání akreditace Probačního programu Právo vol-
by 

 dokončení první etapy rekonstrukce domu na Huso-
vě náměstí (investiční dotace od Ministerstva zdra-
votnictví 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 Ev-
ropského 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 podpo-
řen z individuálního projektu „Podpora sociálních 
služeb Jihočeském kraji“ fi nancovaného z Operační-
ho programu Lidské zdroje a zaměstnanost

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

2011 spuštění další fáze stavebních úprav Arkády. Klienti 
využívají bezbariérový přístup, nově vystavěnou kon-
zultovnu a sociální zázemí.

 upravený exteriér dává prostor realizovat akce pro 
děti programu Pět P, klienty M-skupiny nebo stu-
denty 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 pracov-
níků. Ve stejném roce také získána akreditace pro 
realizaci vzdělávacích programů zaměřených na roz-
voj odborných znalostí a dovedností pedagogů

2013 Arkáda se stala na základě pověření Krajského úřadu 
Jihočeského kraje doprovázející organizací pěstoun-
ských 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 všeo-
becné primární prevence 

2015 V srpnu 2015 byla svolána poslední valná hromada 
občanského sdružení Arkáda, o.s., která rozhod-
la o zrušení občanského sdružení, Arkáda nabyla 
novou právní formu a stala se zapsaným ústavem 
(z.ú.). Touto transformací reagujeme na novelu Ob-
čanského zákoníku.



Zakladatel
Mgr. Šárka Uhlíková

Tým pracovníků
Bc. Pavla Adámková, Mgr. Petra Bečvářová, PhDr. Sylva Hönigová, Bc. Pavel Hrabě, DiS., Mgr. Erika Kellerová, DiS., Bc. Hana Ledinská, 

Bc. Vendula Máchová, Mgr. Pavla Mašková, Ing. Alena Nováková, Mgr. Miroslava Pravdová, Ing. Kateřina Procházková, Mgr. Kateřina Rodo-
vá, Bc. Klára Šafaříková, Mgr. Šárka Uhlíková, Mgr. Andrea Veselá Vondrášková, Filip Volg, Mgr. Vladimíra Zborníková

Správní rada 
JUDr. Petr Fořt, PhD., Mgr. Eva Kadlčáková, 

Ing. Kateřina Procházková, Mgr. Šárka Uhlíková, 
RNDr. Naděžda Vrbová

Ředitelka 
Mgr. Andrea Veselá Vondrášková

Revizorka 
Ing. Květa Kopecká

Externisté 
Mgr. Eva Burdová, lektor 

MUDr. Iveta Burdová, psychiatr 
Mgr. Petr Hrdina, supervizor 

PhDr. Vratislav Strnad, supervizor

Dobrovolníci 
Tým dobrovolníků Linky důvěry:

Jana Bartůňková, Milada Čunátová, Libuše Drdáková, Květuše Humpálová, Milena Ilie-
vová, 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, Khrys-
tyna 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 Arkáda pokračuje v realizaci projektu Arkáda 
pro děti (podpora NROS), projekt je zaměřen 
na děti v krizi

 Únor tým pracovníků Arkády prošel druhou částí 
vzdělávacího programu „Standardy kvality soci-
álních služeb v praxi

 Duben víkendové vzdělávání pěstounů v Arkádě 
  Velikonoční akce pro děti programu Pět P

 Květen školení pracovníků Arkády ve standardech kvali-
ty pro výkon sociálně právní ochrany dětí

 
 Červen Arkádu navštívila paní starostka 

Mgr. Eva Vanžurová

 Červenec  příměstský tábor pro děti z programu Pět P 
   příměstský tábor pro děti pěstounů v Arkádě 

(zábava, výlety, kreativní aktivity)

 Září akce pro děti programu Pět P „Žonglovací díl-
na“

 Říjen intensivní vzdělávání pěstounů v Arkádě (Speci-
fi ka vývojové psychologie, Duševní hygiena, Jak 
vytvořit knihu života a jak s ní pracovat) 

 Prosinec  vánoční setkání dobrovolníků programu Pět P 
a Linky důvěry 

  vánoční provoz Linky důvěry
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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 pří-
kladem 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 11

Osobní 69

Rodinný (partnerský, výchovný) 73

Sociálně právní 37

Závislosti 11

Celkem 201

5.1.3  Zhodnocení

Krizové centrum pomáhá klientům v Písku již od roku 
1997. Obrátit se na nás může každý, kdo v řešení pro-
blémů potřebuje psychickou podporu, kdo hledá kon-
krétní radu nebo doporučení, kde najít odpovídající 
pomoc. Již od doby založení krizového centra nás lidé 
vyhledávají především kvůli krizím ve vztazích nebo 
kvůli vlastnímu osobnímu selhávání (problémy psy-
chického rázu, závislostní chování, neschopnost hos-
podařit s penězi apod.)
V posledních letech jsme znepokojeni především přípa-
dy domácího násilí mezi blízkými. Pod pojmem domácí 
násilí si lidé nejčastěji představí zbitou ženu, která se 
nedokáže bránit a je nepochopitelně závislá na svém 
partnerovi. Rafi novanější a možná i častější jsou formy 
psychického násilí (ponižování, urážky, hrubé chování 
a vyhrožování) nebo ekonomického násilí (omezování 



přístupu k penězům, zatajování fi nančních prostřed-
ků…). Alarmující jsou také zákazy kontaktů s rodinou, 
přáteli a soustavná kontrola. Pro tyto klienty resp. kli-
entky je těžké vyhledat pomoc a činit konkrétní kro-
ky, protože jsou přesvědčeny, že svůj život nemají pod 
kontrolou. V těchto případech je nezbytná trpělivost 
a empatie pracovníka. Problematiku domácího násilí 
konzultujeme s Intervenčním centrem v Českých Budě-
jovicích. Naši klienti velmi kladně hodnotí dostupnost 
této služby v místě jejich bydliště

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 partnera, 
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 pří-
kladem 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 1

Osobní 19

Rodinný (partnerský, výchovný) 21

Sociálně právní 6

Závislosti 0

Celkem 47



5.2.3 Zhodnocení

Krizové centrum v Milevsku již řadu let poskytuje 
lidem z milevského regionu pomoc a podporu při ře-
šení různých problémů. Nejčastěji se jedná o problé-
my osobní, rodinné, partnerské či výchovné. Klienti 
k nám přicházejí dobrovolně či na doporučení jiných 
institucí a vždy se snažíme najít společnou řeč a sta-
bilizovat jejich těžkou situaci. Klienti jsou partneři 
při rozhodování další cesty v jejich životě a v jejich 
zájmu také často spolupracujeme s dalšími organiza-
cemi. Cílem práce s klienty je, aby byli schopni řešit 
svoji situaci postupně vlastními silami.

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 12.00 do 22.00 hodin.

5.3.2 Statistika

Linka důvěry 
Typ problému Počet konzultací

Násilí 1
Osobní 529
Partnerský 33
Rodinný 47
Sexuální 37
Soc. právní  1
Školní 15
Testovací 120
Výchovný 1
Závislosti 10
Celkem 794

 

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 
2015 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 v 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 v 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 skupinová terapie 15:00 – 18:00 hodin

5.4.2 Statistika

Následná péče

Typ služby Počet konzultací

Individuální terapie 147

Skupinová terapie 12

Rodinná terapie 2

Sociální práce 15



Asistenční služby/dojednávání 0

Psychologické vyšetření 0

Právní poradenství 0

Celkem 184

Následná péče

Typ závislosti Počet klientů

Alkohol 20

Drogy 6

Automaty 8

Rodiče, partneři 6

Celkem 40

5.4.3 Zhodnocení

Převážnou většinu klientů v roce 2015 tvořili lidé 
abstinující od alkoholu, nicméně pracovali jsme také 
s klienty abstinujícími od drog a gamblery. Rodinní 
příslušníci abstinujících klientů docházeli na párové 
a rodinné konzultace, kde čerpali informace o pří-
stupu ke svým blízkým a získávali podporu v jejich 
„nové“ roli. Klienti programu následné péče se jed-
nou měsíčně setkávali na skupinách. Skupinová se-
tkání jsou bezpečné místo, kde klienti mají možnost 
společně sdílet obavy, ale i úspěchy při zvládání ab-
stinence. Navzájem si předávají nápady a „osvědče-
né recepty“ na udržení abstinence (tzv. A – skupiny). 
S klienty se na začátku spolupráce potkáváme nejví-
ce na individuálních konzultacích, které tvoří první 
podpůrný krok po návratu z léčebny. Klienti docháze-
jí jednou týdně po dobu nejméně dvou či tří měsíců. 
Pozvolna a podle potřeb jednotlivých klientů se pro-
dlužují odstupy mezi jednotlivými sezeními. Klienti 
docházejí tak půl roku intenzivně a posléze se účast-
ní, podle jejich uvážení, např. pouze jen skupinových 
setkání. S každým klientem sestavujeme individuální 
plán, který se v průběhu našeho potkávání může mě-
nit podle aktuální situace klienta. Dobrá spolupráce 
je s psychiatrickými léčebnami, které po ukončení 
léčby poskytují svým klientům informace o progra-
mu 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 kli-
entely a mění se v souvislosti se změnami na drogové 
scéně. Služby Kontaktního centra vychází z principu 
Public Health (ochrana veřejného zdraví) a z modelu 
Harm reduction, který se zaměřuje na minimalizová-
ní a snížení zdravotních a sociálních rizik souvisejících 
s užíváním drog v každé fázi závislosti.

Cílová skupina
Osoby starší 15 let, které jsou ohroženy závislostí 
nebo jsou závislý na nelegálních návykových látkách, 
uživatelé alkoholu. Další cílovou skupinou jsou expe-
rimentátoři nebo příležitostní uživatelé nelegálních 
návykových látek, rodiče a rodinní příslušníci. (Osoby 
od 15 – 18 let mohou využívat služeb se souhlasem své-
ho 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 9 – 17

5.5.2 Statistika

Kontaktní centrum Arkáda
Klienti Kontaktního centra

Noví klienti 16

Injekční uživatelé drog 69

Klienti nedrogoví1) 7

Klienti drogoví2) 92

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. 2015 využili služeb nízkoprahového zařazení

Přehled poskytnutých služeb

První kontakt 16

Výměnný program 1460

Krizová intervence 16

Kontaktní místnost 1762

Zdravotní ošetření 24

Potravinový servis 1523

Asistenční služba 2

Sociální intervence (výkony) 1222

Hygienický servis 163

Celkem poskytnutých služeb 6188

Počet vyměněných jehel a kontaktů za jed-
notlivé měsíce

Měsíc Počet kontaktů
Počet vyměně-

ných jehel

Leden 154 3074

Únor 247 3635

Březen 239 3639

Duben 210 3584

Květen 212 2041

Červen 239 4170

Červenec 142 3101

Srpen 165 3119

Září 120 2587

Říjen 155 3848

Listopad 117 4143

Prosinec 194 3938

Celkem 2194 40879
  
Celkový počet přijatého injekčního materiálu 38359* 
*Číslo 40879 je počet vydaných jehel v rámci výměnné-
ho programu. Číslo 38359 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 díky snaze 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 působit, navazovat s nimi důvěrnější 
a bezpečnější pracovní vztah, edukovat a motivovat 
je, či prostě s nimi dále pracovat. Kontaktní centrum 
stále spolupracuje s obcemi v regionu Písecka v pro-
tidrogové 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, 
sponzorů a obcí v rámci regionu Písecka ( Předotice, 
Boudy, Minice, Mišovice, Horosedly, Nevězice, Vrco-
vice, Temešvár, Jetětice, Vlksice, Osek, Paseky, Tálín)

Od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 byla sociální služba Terénní 
programy podpořena z individuálního projektu „Pod-
pora sociálních služeb v Jihočeském kraji III.“, reg. 
číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00088 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  11 – 14 hod Protivín
Čt 14 – 17 hod Písek
 14 – 17 hod Milevsko
Pá 11 – 14 hod Písek



5.6.2 Statistika

Terénní program Arkáda 
Terénní program: Rok 2014 Rok 2015

Kontakty 617 656

Výměnný program 12057 
(přijaté 13061)*

13061 
(přijaté 13144)*

Zdravotní ošetření 2 7

Sociální intervence 777 761

Krizová intervence 1 9

Sběr použitých injekcí 156 ks 175ks
* Číslo 13061 je počet vydaných jehel v rámci Terénního 
programu. Číslo 13144 uvádí počet jehel přijatých. 

Terénní program Arkáda pro osoby bez přístřeší, 
oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané, 
oběti obchodu s lidmi (od 1.1.2015 – 30.9.2015)

Měsíc Počet kontaktů Počet poskyt-
nutých výkonů

Leden 120 395

Únor 114 378

Březen 128 248

Duben 141 310

Květen 122 246

Červen 123 159

Červenec 125 106

Srpen 115 329

Září 130 128

Celkem 1118 2299

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). Touto 
cestou se pokoušíme postupně si získávat jejich dů-
věru a dále je edukovat ohledně principů výměnné-
ho programu, rizik spojených s (injekčním) užíváním 
drog, nechráněným sexem apod. V roce 2015 dále do-
chází k rozšíření cílové skupiny programu, kdy údaje 
představuje tab. č. 2. V tomto směru můžeme hovořit 
o výrazném nárůstu služeb a výkonů pro osoby ohro-
žené sociálním vyloučením v oblasti působnosti Te-
rénního programu Arkáda. Dále pokračuje spoluprá-
ce 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 a Mi-
levsko, Úřadu práce Písek a obcí z regionu Písecka 
(Předotice, Boudy, Minice, Mišovice, Horosedly, Ne-
vězice, Vrcovice, Temešvár, Jetětice, Vlksice, Osek, 
Paseky, Tálín).





6| Práce s rodinou



6.1 Program podpory pěstounských
 rodin 

6.1.1  O Programu

Posláním Programu podpory pěstounských rodin 
(dále PPPR) je doprovázení pěstounských rodin v Ji-
hočeském kraji. 

Doprovázení chápeme jako společnou cestu náhrad-
ní rodiny a našeho týmu za vytvořením fungující ná-
hradní rodiny, která zajistí svým dětem zdravý vývoj. 
Pěstounským rodinám v rámci doprovázení poskytu-
jeme konzultace ohledně výchovy, zvládání školních 
nároků a volnočasových aktivit, pomoc při zajištění 
respitní péče, podporu kontaktu s biologickou rodi-
nou a vzdělávání ke zvyšování odbornosti náhradních 
rodičů v péči o dítě. 

Cílovou skupinou programu jsou osoby pečující a děti 
svěřené do jejich péče i další děti žijící v pěstounských 
rodinách.

Cílem PPPR je, aby:

• pěstouni vytvářeli bezpečné a láskyplné rodinné 
prostředí pro děti

• pěstouni získali informace a praktické návody 
pro péči

• pěstouni sdíleli své zkušenosti s dalšími pěstouny
• pěstouni byli informováni o dalších návazných 

službách a měli podporu v získávání dalších 
potřebných služeb pro děti i pěstouny

• pěstouni refl ektovali úspěchy i neúspěchy 
a v případě potřeby uměli požádat o pomoc

• kontakt dítěte i pěstounů s biologickou rodinou 
byl bezpečný

Činnosti vykonávané na základě vydaného pověření 
k výkonu sociálně-právní ochrany

• Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě 
(zajištění hlídání svěřeného dítěte v případě 
nemoci či jiných naléhavých situací)

• Pomoc se zajištěním respitní péče (pobyty pro 
svěřené děti starší 2 let alespoň na 14 dní v kalen-
dářním roce)

• Zprostředkování odborné pomoci (v případě po-
tíží dětí nebo pěstounů zprostředkování pomoci 
např. dětského psychologa, logopeda, rodinného 
poradce apod.)

• Pomoc při kontaktu dětí v pěstounské péči 
s vlastní rodinou (poradenství biologickým rodi-
čům i pěstounům s přípravou kontaktu, podpůr-
ný rozhovor s dítětem o kontaktu s jeho rodičem, 
asistence při setkání, poskytnutí bezpečného 
prostoru pro setkání)

• Zvyšování znalostí a dovedností osoby pečující, 
vzdělávací plán (organizace jednotlivých kurzů 
v rámci povinného vzdělávání pěstounů, organi-
zace neformálních setkání pěstounů)

• Dohled nad výkonem poručenské, pěstounské 
péče (pravidelné návštěvy v rodině zjišťující 
průběh péče o dítě, zprávy pro místně příslušný 
OSPOD každých 6 měsíců)

6.1.2 Zhodnocení

V roce 2015 proběhlo 17 vzdělávacích akcí v rámci po-
vinného vzdělávání pěstounů. Jednalo se o šestiho-
dinové kurzy, kterých se celkem zúčastnilo přes 250 
pěstounů. Pěstouny zaujala nejvíce tato témata: Děti 
závislých matek, Budování vztahu mezi dítětem a no-
vou rodinou a Nebezpečí internetu. 
Arkáda měla k 31. 12. 2015 uzavřenou Dohodu o výko-
nu pěstounské péče s 50 rodinami s celkem 71 svěře-
nými dětmi. 

Z refl exí pěstounských rodin:

…S Arkádou jsme velice spokojení - cítím opravdový, 
lidský, zájem o děti. Všechna setkání jsou v klidné, přá-
telské a příjemné atmosféře.
Asistované setkání s matkou L. a Z. bylo moc dobře zor-
ganizované. S otcem Z. bude, doufám, rovněž.
Klíčová pracovnice Arkády je vždy dostupná, telefonicky 
i osobně, pokud je potřeba. Vzhledem k diagnóze ADHD 
u Z. a s tím spojenými problémy ve škole jsem s ní několi-
krát konzultovala postup řešení šikany Z. ze strany agre-
sivní problémové žákyně vyššího ročníku a přístup školy. 
Rovněž povinné vzdělávání pěstounů je zajímavé. Jsem 
ráda, že jsme si mohli zvolit Arkádu jako doprovázející 
organizaci…     B . B .



… Jsme pěstouni...oba zralí lidé kolem padesáti, co 
jsou přesvědčeni, že umí vychovávat dítě…Přes-
to se často při výchově našeho chlapce potýkáme 
s různými pochybnostmi a nejasnostmi a otázkami 
typu - „jak dál.....a co teď?...“ Obracet se na „nor-
mální sociálku“ je pro člověka stresující a raději hle-
dá cestu jak vše vyřešit sám... Proto jsem vděčná že 
existuje Arkáda...která je pro nás opěrným bodem…
vždy lidský, neformální přístup, kvalitní, nezkreslené 
informace a velká jistota - že člověk není na všechno 
sám... .“Naše klíčenka“ (jak nazývá celá rodina paní 
Mgr. která nás má na starosti) má vždy snahu nám 
pomoci, poradit... a nejen poučovat, kárat či dokonce 
postihovat...a právě ten přátelský a neformální pří-
stup je pro nás tak moc důležitý. Boří se jím mantinely 
a jakési zábrany, které obyčejný člověk pociťuje při 
jednání s podobnými institucemi..   
     A.M.

…Arkáda nám pomohla hlavně v začátku, kdy jsme byli 
čekateli a poté když jsme se rozhodovali o přijetí dítěte 
do rodiny. Že budeme spolupracovat s Arkádou, jsme 
se rozhodli už na přípravném kurzu pěstounů. Snaží se 
vyjít vstříc, mají zajímavou nabídku kurzů a člověk v Ar-
kádě nalezne lidský přístup, který zahřeje...
     Š . H .

6.2  Pomoc ohroženým 
 rodinám ve spolupráci 
 s orgány sociálně právní
 ochrany dětí 
6.2.1  O projektu 

Tento dlouhodobě realizovaný projekt je zaměřen 
na podporu ohrožených dětí v agendě orgánů soci-
álně právní ochrany dětí (děti ohrožené syndromem 
CAN, děti v konfl iktní rozvodové/rozchodové situaci 
rodičů, děti prožívající konfl iktní vztah s jedním z ro-
dičů, dětem ohroženým rizikovým chováním). 
Na základě pověření k sociálně právní ochraně dětí 
a v intenzivní spolupráci zejména s OSPOD Písek, Mi-
levsko a Vodňany poskytujeme poradensko-terapeu-
tickou podporu rodinám jednotlivých dětí.
Práce s rodinami zahrnuje vedení individuálních i spo-

lečných konzultací s rodiči a dětmi (případně i s dal-
šími blízkými či významnými osobami v životě dětí), 
podle povahy případu například psychologickou 
diagnostiku, realizaci asistovaných setkání na půdě 
Arkády, účast na případové konferenci, vypracování 
zprávy pro soud či OSPOD. Dětem a jejich rodinám 
poskytujeme převážně dlouhodobou psychosociální 
podporu. Klienti k nám docházejí často i několik mě-
síců. Hlavním cílem je stabilizace životní situace dítě-
te a jeho rodiny.

6.2.2  Zhodnocení 

V roce 2015 jsme vedli 57 případů (nárůst o 21 případů 
oproti roku 2014). V naší praxi přibývá případů dětí 
ocitajících se v nezvládnutém konfl iktu rodičů, a to 
nejen v období probíhajícího rozchodu, ale i v dlou-
hých měsících a letech po něm. 
Osvědčuje se nám intenzivní spolupráce s orgány 
SPOD (případně i s dalšími odborníky). Sociální pra-
covnice OSPOD, která má dítě na starosti, konzultuje 
s naším pracovníkem situaci rodiny a společně stano-
ví vhodný postup pomoci nebo intervence. Obvykle 
pak navrhuje klientům tyto varianty spolupráce: 

• OSPOD doporučí návštěvu Arkády
Přichází v úvahu u motivovaných klientů, kde je na-
děje, že nestranný odborník ve spolupráci s rodiči 
formuluje hypotézy, jak situaci dítěte porozumět 
a toto porozumění se snaží rodičům zprostředkovat. 
Vysvětlí jim výhody vzájemné dohody pro dítě i pro 
ně. Rodiče už mají z větší části zpracované emoce 
související s rozchodem, oba si dokážou představit 
svoji budoucnost, a proto mají dostatečnou kapacitu 
na to, aby v popředí zájmu viděli dítě a vzájemně re-
spektovali svoje rodičovské kompetence. Tito klienti 
sami vnímají potřebu rozejít se s nejmenšími ztrátami 
a bývají nakloněni k uzavření dohody.

•  OSPOD žádá o odborné poradenství 
 pro rodiče nezletilého dítěte

V těchto případech narážíme na rozdílné představy 
rodičů, kteří trvají na svých postojích a nejsou ochot-
ni udělat kompromis. Tito klienti mají dosud nezpra-



cované emoce související s rozchodem, ale důsledná 
a trpělivá práce v individuální terapii a párovém pora-
denství může vést k postupnému opracování starých 
křivd a k dosažení kompromisu. Rodiče potřebují del-
ší čas na to, aby se učili z nových zkušeností (jak věci 
fungují nebo naopak nefungují po jejich rozchodu) 
a postupně oddělovali svoje partnerské a rodičovské 
role. V této situaci je doprovázíme, nabízíme učení 
se novým komunikačním strategiím a dovednostem, 
které druhého nezraňují a jsou tak přínosem ke zlep-
šení atmosféry. Dobrým výsledkem pak bývá zmírně-
ní vyhrocených postojů rodičů, které se projeví napří-
klad v klidnější atmosféře při předávání dítěte.

• OSPOD ukládá ve správním řízení 
 povinnost rodičům absolvovat odborné
 poradenství a stanoví konkrétní zakázku

Obvykle jde o případy, kdy jeden z rodičů či oba 
zjevně nechtějí spolupracovat ve prospěch dítěte 
a v důsledku tohoto nevyužijí pomoc odborné po-
radenské pomoci dobrovolně (přestože jim to bylo 
ze strany OSPOD doporučeno). V těchto případech 
si rodič často stěžuje nejen na druhého rodiče, ale 
i na postupy zainteresovaných odborníků a institucí. 
Tito rodiče se zpravidla chovají autoritativně i k dítě-
ti. Styk s dítětem vyžadují, protože na to mají prá-
vo a dítě by mělo také plnit tuto povinnost. Takoví 
dospělí obecně vztahy nevnímají jako emoční vazby, 
ale jako soudně vymahatelné závazky. Často slýchá-
me věty typu: „Dítě musí poslouchat, to vydrží! Na to 
se ho přece nebudu ptát! Matka z něho dělá bábov-
ku! Chci se odstěhovat k příteli, jasně že děti jdou se 
mnou, zvyknou si! Mně se taky nikdo na nic neptal! „ 
Tito rodiče mohou mít sníženou schopnost vcítit se 
do pocitů dítěte, vytvořit atmosféru důvěry, upoza-
dit své negativní pocity. V těchto situacích pracujeme 
především na vytvoření náhledu na situaci, na reál-
ných očekáváních, snažíme se zprostředkovat per-
spektivu dítěte, nabízíme možnost mediace dohody 
jako lepšího řešení sporu než je soudní rozhodnutí. 
Často se ale stává, že i dlouhodobá práce přinese jen 
formální výsledek: další zpráva pro soud do nekoneč-
ných sporů, stížností, a dalších opatření.

• OSPOD žádá pomoc pro dítě, které strádá
 v důsledku rozchodu nebo rozvodu rodičů

Někteří rodiče jsou zacykleni ve svých problémech, 
podléhají sebelítosti nebo apatii a nejsou schopni 
poskytnout podporu svému dítěti. Dítě je pro ně ob-
vykle další zátěží, nezvládají výchovu a mnohdy ani 
nechápou, proč dítě „zlobí“. Tito rodiče bývají nedů-
slední, chtějí, aby dítě někdo opravil, aby měli koneč-
ně svůj klid. (Já nevím, proč to dělá… On už je tako-
vej… Já už pro něj víc udělat nemůžu… Mám toho 
na sebe moc a teď ještě tohle… Vždyť má všechno – 
mobil, tablet, na víc nemám…). Tito rodiče potřebují 
nejprve sami podpořit, první konzultace bývají více 
o nich než o dětech, mají pocit, že se jim život vymkl 
z ruky, nic nejde dobře, na všechno jsou sami. Snaží-
me se zaměřit jejich pozornost a síly nejprve na sebe, 
aby se mohli nadechnout, posbírat se zase dohroma-
dy a být tu pro své děti. 

• OSPOD žádá o asistovaný styk dítěte 
 s rodičem

Tato pomoc přichází v úvahu v případech tzv. odci-
zeného rodiče, kdy OSPOD hledá způsob, jak dítěti 
zprostředkovat kontakt s jedním z rodičů v bezpeč-
ném prostředí. Odborník citlivě podporuje dítě a po-
máhá mu zpracovávat pocity. Intenzivně pracuje 
samozřejmě s oběma rodiči, zprostředkovává jim 
prožívání a emoce dítěte, které je vystaveno tak ná-
ročné situaci. Tomu musí předcházet práce s oběma 
rodiči, aby ve vytváření nekomplikovaného vztahu 
k oběma rodičům dítě podporovali.



6.3 Arkáda pro děti 
– rozšíření služeb

Arkáda díky podpoře NROS realizuje od 1.1.2015 
do 31.12.2016 nový projekt Arkáda pro děti – rozšíření 
služeb.

6.3.1 O projektu

Cílem projektu je rozšíření nabídky služeb Arkády 
o krizovou pomoc pro děti ve věku 11 – 14 let. Tato 
pomoc se neobejde bez spolupráce odborníků, kteří 
mohou dětem a jejich rodinám nabídnout fundova-
nou podporu. Dalším cílem projektu je tedy vytvoření 
multidisciplinárního odborného týmu. Díky tomuto 
projektu se zvýší počet dětí, kterým se dostane od-
borné pomoci v krizové situaci. 

6.3.2 Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou děti ve věku 11 – 14 
let, které vyrůstají v tzv. mnohoproblémových ro-
dinách, které jsou zasaženy sociálními a vztahovými 
problémy. Dále pomáháme dětem traumatizovaným 
náročným rozvodem (rozchodem) rodičů. V tomto 
vývojovém období jsou děti velmi citlivé na změny 
v rodinném prostředí a odborná intervence, která 
pomáhá uklidnit a stabilizovat emočně náročné situ-
ace je žádoucí. 

Aktivity projektu
Klíčovou aktivitou projektu je přímá individuální 
a skupinová práce s dětmi a jejich rodinami. Během 
individuální práce s dětmi se snažíme pracovat s pro-
blémy v širších souvislostech.

• Mapujeme potřeby dítěte s ohledem na jeho 
možnosti (osobnostní předpoklady, vnitřní zdro-
je) a na rodinnou situaci.

• Pomáháme dětem získat náhled na situaci, 

ve které se nacházejí.
• Pomáháme hledat vhodné řešení problémů 

(buď sami s dítětem, nebo s podporou nejbližšího 
okolí).

• Učíme děti zvládat stres v zátěžových situacích 
(jednoduché relaxační a uvolňovací techniky).

• Pozitivně ovlivňujeme chování klientů (nabízíme 
zpětnou vazbu).

• Nabízíme nástroje efektivní komunikace (jak 
sdělovat svoje pocity, jak řešit konfl ikty).

Spolupráce s rodinou
Při práci s dětmi je samozřejmě v řadě případů ne-
zbytné získat k aktivní spolupráci také rodiče nebo 
ty, kteří o děti pečují (příbuzné, pěstouny). S rodin-
ným systémem pracujeme na:

• úpravě podmínek v rodině s ohledem na zájem 
dítěte (např. dítě v rodině s domácím násilím, 
dítě ohrožené zanedbáváním a týráním),

• motivaci ke spolupráci se školou a dalšími důle-
žitými institucemi (podporujeme rodiče k aktivní 
spolupráci a ke včasnému řešení problémů), 

• změnách v komunikaci mezi dítětem a rodiči 
nebo sourozenci (dáváme doporučení, jak 
komunikovat, aby v rodině panovala bezpečná 
a přátelská atmosféra),

• na stabilizaci vztahů dětí s rodiči při konfl iktních 
rozvodech.

V rámci projektu nabízíme
• individuální konzultace pro děti,
• individuální konzultace pro rodiče,
• společné konzultace dětí a rodičů,
• psychologické vyšetření,
• dětská skupinová setkání,
• společné konzultace se spolupracujícími orga-

nizacemi (pedagogicko psychologická poradna, 
odbor sociálně právní ochrany, dětský psycholog 
a psychiatr, zástupci škol).



6.3.3 Zhodnocení

V roce 2015 bylo do projektu zapojeno 21 dětí. Ve vět-
šině případů jsme spolupracovali také s jejich rodiči. 
Pro ilustraci uvádíme 2 kazuistiky.

Třináctiletá dívka byla při slovní potyčce napadena 
dospělou ženou. Maminka pro ni hledala rychlou 
odbornou pomoc. Dětský psycholog nabízel termín 
až za 3 měsíce. Dívka se po incidentu začala uzavírat 
do sebe, bála se chodit do školy, měla problémy se 
spaním. Dívka v konzultacích potřebovala zpracovat 
svůj strach a obavy z toho, že se situace bude opa-
kovat. Maminka zároveň potřebovala poradit, jak po-
stupovat, když má dcera svědčit při přestupkovém 
řízení na městském úřadě a nemá na to odvahu.

Druhá dívka přišla na doporučení sociální pracovnice 
SPOD. Dívka byla do nedávné doby ve střídavé péči 
rodičů. Mezi rodiči však panovaly napjaté vztahy. 
Děvče potřebovalo pomoci zorientovat se v situa-
ci (potřebovala ujistit, že má právo být spokojená 
i u matky i u otce). V tomto případě bylo nutné pra-
covat s oběma rodiči. S matkou se pracovalo na tom, 
aby lépe akceptovala přání dítěte a s otcem, aby lépe 
zvládal své impulzivní a výbušné chování, ze kterého 
měla dívka obavy.



7| Preventivní aktivity



7.1  Program Pět P

7.1.1  O projektu

Program Pěr P je dobrovolný program určen pro 
děti a mládež ve věku 6-15 let, pro něž je život slo-
žitější než pro jejich vrstevníky. Nejčastěji se jedná 
o děti, které jsou jiné, mají problémy s navazová-
ním kontaktů, s ostatními dětmi si nerozumí nebo 
je vrstevníci odsuzují. Jedná se o děti introvertní, 
stydlivé, které potřebují víc individuálního přístupu. 
Je pro ně náročné navazovat kontakty, mohou se 
stát outsidery a jsou pak terčem posměchu, někdy 
dokonce šikany. Pak jsou zde děti, kterým v rodině 
chybí zázemí a dostaly se do „špatné“ party. Mají 
problémy s chováním, rodiči a učiteli jsou označová-
ny jako „zlobivé“. Vyrušují ve škole, jsou nepozorné 
a mají problém s dodržováním pravidel. 

Děti jsou odborně spárovány s dobrovolníkem. 
Vzniká tak přátelský vztah, kde je dobrovolník v roli 
průvodce. Scházejí se standardně po dobu 10 mě-
síců na jedno odpoledne v týdnu a věnují se vol-
nočasovým aktivitám, které si společně domluví. 
Dítě má tak pro sebe někoho, kdo na něj má čas, 
s kým může sdílet své zážitky, radosti i strasti. Má 
se komu svěřit, s kým si hrát. S dobrovolníkem roz-
víjí komunikační dovednosti a získá tak zdravou se-
bejistotu. Může se potom snáz zařadit do skupiny 
vrstevníků, ve které měl dřív problémy. Dlouhodobý 
vztah vytváří prostor pro růst sociálních dovednos-
tí, posiluje sebevědomí dítěte, zvyšuje jeho motivaci 
k lepším školním výsledkům, k vlastním zájmovým 
aktivitám nebo k navazování vztahů s vrstevníky, 
kteří jsou důležitou podmínkou socializace dítěte.

7.1.2  Zhodnocení

Během roku 2015 bylo do Programu Pět P zapojeno 
24 vyškolených dobrovolníků a scházelo se 7 dvojic. 
Podařilo se nám uspořádat sedm společných akcí. 
Jednalo se o - Velikonoční akci, Oheň Pět P, Letní 
příměstský tábor Pět P, Výlet na Ranč Ixion, Žonglo-
vací dílna, Laser game Pět P, Vánoční slavnost Pět P. 

V květnu 2014 se konal výcvik nových dobrovolníků 
v Benešovském mlýně. Výcvik absolvovalo 6 zájem-
ců, z nichž se každý do Programu Pět P zapojil buď 
v Písku, nebo v Milevsku.

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 návyko-
vých látek a při práci s třídním kolektivem. Rodiče 
žáků mohou využít informativních schůzek v Arká-
dě. Všechny aktivity realizované v rámci projektu 
jsou představeny prostřednictvím tzv. Nabídko-
vých listů, které základní a střední školy obdrží vždy 
na začátku školního roku a mohou uvedené progra-
my 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 
„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, mlá-
deži, pedagogům, sociálním pracovníkům a široké 
veřejnosti. V roce 2015 se nám v závislosti na výši po-
skytnutých 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, adaptační kurz Dobrá 
parta. Také proběhla akce pro veřejnost nazvaná Tý-
den duševního zdraví. 
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

Klub 14 274
TIP 32 754
Dobrá parta 2 66
Ušij si to na tělo 5 133
V pohodě a sebejistě 0 0
Poradenství 0 15
Celkem 53 1242

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 2015 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. 





8| Finanční zpráva



Účetní uzávěrku a výkaz zisku a ztrát vypracovala 
Ing. Alena Nováková. Předkládá ji správní radě. K ve-
dení účetnictví se vyjadřuje revizor organizace Ing. 
Květa Kopecká, která vypracovává Revizní zprávu.

8.1  Přehled fi nančních zdrojů

Ministerstvo spravedlnosti 57 095 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 297 500 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí 637 381 Kč

Ministerstvo zdravotnictví 58 710 Kč

Ministerstvo vnitra 50 000 Kč

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 495 000 Kč

Úřad práce 156 000 Kč

Krajský úřad Jihočeského kraje 1 380 513 Kč

Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje 1 809 700 Kč

Město Písek 437 300 Kč

Město Milevsko 96 000 Kč

NROS 350 175 Kč

Příspěvek obcí na terénní program 14 517 Kč

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 052 659 Kč

GE Money Bank a.s. 36 900 Kč

Mgr. Šárka Uhlíková 30 000 Kč

Mgr. Miroslava Pravdová 18 800 Kč

Bc. Martin Kuba 7 500 Kč

Mgr. Iveta Vacková 5 000 Kč

Filip Volf  2 000 Kč

Mgr. Erika Kellerová 1 300 Kč



9.2  Výkaz zisku a ztráty 

Hospodářský výsledek účetní za celou fi rmu za období 1. 1. 2015 do 31. 12 .2015



9|  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.
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