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Vážení,

předkládáme Vám Výroční zprávu Arkády za rok 
2018, která Vám poskytne:

• základní informace o poskytovaných soci-
álních službách,

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

• informace o dalších doplňkových aktivitách 
Arkády.

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

1|  Úvod1|  Úvod1|  Úvod
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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 
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 pro-
jektu 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 zá-
vislé (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 kva-
lity jednotlivých registrovaných sociálních 
služeb 
získání akreditace Probačního programu 
Právo volby
dokončení první etapy rekonstrukce domu 
na Husově náměstí (investiční dotace 
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od Ministerstva zdravotnictví ČR) 
získání certifi kace Kontaktního centra 

2008 udělen certifi kát Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy dle Standardů od-
borné způsobilosti poskytovatelů progra-
mů 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 pro-
středků 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 „Pod-
pora sociálních služeb v 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 Kon-
taktním centru“

2011 spuštění další fáze stavebních úprav Arká-
dy. 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 
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registrace nové aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi – Program Spolu 

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

2013 Arkáda se stala na základě pověření Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje dopro-
vázející organizací pěstounských rodin. 
Od tohoto roku se také aktivně věnuje 
vzdělávání pěstounů

2014 Kontaktní centrum úspěšně absolvovalo 
inspekci standardů kvality sociálních slu-
žeb, 

 Arkáda získala Certifi kát pro programy 
školské všeobecné primární prevence 

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

2016 Arkáda realizovala programy příprav pro 
budoucí pěstouny, pěstouny na přechod-
nou dobu a osvojitele pro celý Jihočeský 
kraj

2017 Arkáda získala fi nanční prostředky na re-
konstrukci půdních prostor.

2018 Arkáda realizovala projekt rekonstrukce 
půdních prostor. 
Arkáda získala dvouletou smlouvu na ve-
dení programů příprav pro budoucí pěs-
touny, pěstouny na přechodnou dobu 
a osvojitele pro celý Jihočeský kraj. 
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4.1  Krizové centrum 
 v Písku a v Milevsku

4.1.1 Poslání služby

Posláním Krizového centra Arkáda je poskytovat 
včasnou krátkodobou pomoc lidem v osobní krizi. 
Nejčastěji se na nás obracejí lidé, kteří se potýkají 
např. s konfl ikty v rodině, domácím násilím, psychic-
kou krizí apod. S našimi klienty sdílíme jejich trápení, 
pomáháme jim nalézt rovnováhu a společně hledá-
me představu o možném řešení krizové situace.

Okruh osob, kterým je služba určena:
Cílovou skupinu “osoby v obtížné životní situaci star-
ší 16 let, které tuto situaci nedokážou řešit vlastními 
silami nebo si s ní neví rady”, jsme v průběhu uplynu-
lého roku rozšířili o děti starší 11-ti let. 

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,
• problémy dětí a dospívajících (šikana, neshody 

se spolužáky, nepřijetí do party, rozvod rodičů, 
experimentování s návykovými látkami).

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 situací,
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 v Písku: 
pondělí, středa, pátek od 8:00 do 15:00 hod.
úterý, čtvrtek od 8:00 do 17:00 hod.
Adresa: Husovo nám. 2/24, Písek

Otevírací hodiny v Milevsku: 
každé pondělí od 8:00 do 16:00 hod.
Adresa pobočky: Náměstí E. Beneše č. p. 123, Milevsko 

4.1.2  Statistika

Krizové centrum Písek
Převažují problematika Počet klientů

Násilí 15
Osobní 75
Rodinný (partnerský, výchovný) 78
Sociálně právní 20
Závislosti 7
Celkem 195

Krizové centrum Milevsko
Převažují problematika Počet klientů

Násilí 4
Osobní 30
Rodinný (partnerský, výchovný) 25
Sociálně právní 9
Závislosti 4
Celkem 72
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4.1.3  Zhodnocení

Krizové centrum pomáhá klientům v Písku a v Milev-
sku již řadu let. Obrátit se na nás může každý, kdo 
v řešení problémů potřebuje psychickou podporu, 
kdo hledá konkrétní 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 psychického rázu, závislostní chování, ne-
schopnost hospodařit s penězi apod.)
Taktéž jsme k dispozici při řešení domácího nási-
lí mezi blízkými. Pod pojmem domácí násilí si lidé 
nejčastěji představí zbitou ženu, která se nedokáže 
bránit a je nepochopitelně závislá na svém partne-
rovi. Rafi novanější a možná i častější jsou formy psy-
chického násilí (ponižování, urážky, hrubé chování 
a vyhrožování) nebo ekonomického násilí (omezo-
vání přístupu k penězům, zatajování fi nančních pro-
středků…). Alarmující jsou také zákazy kontaktů 
s rodinou, přáteli a soustavná kontrola. Ohroženou 
osobou mohou být i muži, tak jako osobou násilnou 
mohou být ženy. Pro osoby, kterých se domácí násilí 
týká, ať jsou v jakékoli z rolí, je těžké vyhledat pomoc 
a činit konkrétní kroky ke změně své situace. V těch-
to případech je nezbytná trpělivost a empatie pra-
covníka. Problematiku domácího násilí konzultujeme 
s Intervenčním centrem v Českých Budějovicích. Naši 
klienti velmi kladně hodnotí dostupnost této služby 
v místě jejich bydliště.

4.2 Program následná péče
4.2.1 Poslání služby

Posláním Programu následné péče v Arkádě je pomá-
hat lidem, kteří absolvovali ústavní léčbu, ambulant-
ní léčbu či sami abstinují, udržet abstinenci, předejít 
relapsu a rozvíjet dovednosti pro začlenění do spo-
lečnosti. V rámci služby poskytujeme klientům indivi-
duální konzultace, konzultace s rodinnými příslušníky 
a 1x měsíčně organizujeme skupinová setkání, jednou 
ročně nabízíme ucelený program Prevence relapsu.

Okruh osob, kterým je služba určena
Lidé starší 16 let, kteří mají zkušenosti se závislos-
tí 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 poskytuje-
me:

• terapii zaměřenou na stabilizaci klientovy emo-
tivity 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 v podobné situaci,

• sociální a právní poradenství. 

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

Otevírací doba: 
úterý a čtvrtek od 8:00 do 17:00 hodin.
jednou za měsíc skupinová terapie 15:00 – 18:00 
hodin

4.2.2  Statistika

Následná péče 
Typ služby Počet konzultací

Individuální terapie 195

Skupinová terapie (kontakty) 90

Prevence Relapsu 1

Rodinná terapie 3

Sociální práce 15

Celkem 304
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4.2.3 Zhodnocení

V roce 2018 službu využilo 20 klientů, kteří abstino-
vali od alkoholu, 14 klientů mělo závislost na ne-
legálních drogách (především pervitin) a 3 klienti 
uvedli jako primární závislost na výherních automa-
tech nebo sázkách. Rodinní příslušníci abstinujících 
klientů docházeli na párové a rodinné konzultace, 
kde čerpali informace o přístupu ke svým blízkým 
a získávali podporu v jejich „nové“ roli. Klienti pro-
gramu následné péče se jednou měsíčně setkávali 
na skupinách. Skupinová setkání jsou bezpečné mís-
to, kde klienti mají možnost společně sdílet obavy, 
ale i úspěchy při zvládání abstinence. Navzájem si 
předávají nápady a „osvědčené recepty“ na udržení 
abstinence. V roce 2018 jsme se pokoušeli uskutečnit 
program Prevence relapsu, který se nepodařilo do-
končit z důvodu malého zájmu klientů. Tento inten-
zivní skupinový program je určen pro klienty, kteří se 
vracejí z léčby a potřebují intenzivní podporu. S klien-
ty se na začátku spolupráce potkáváme nejvíce na in-
dividuálních konzultacích, které tvoří první podpůrný 
krok po návratu z léčebny. Klienti docházejí jednou 
týdně po dobu nejméně dvou či tří měsíců. Pozvol-
na a podle potřeb jednotlivých klientů se prodlužují 
odstupy mezi jednotlivými sezeními. S každým klien-
tem je sestaven individuální plán, který se v průběhu 
našeho potkávání může měnit podle aktuální situace 
klienta. Dobrá spolupráce je s psychiatrickými léčeb-
nami, které po ukončení léčby poskytují svým klien-
tům informace o Programu následné péče. 

4.3  Kontaktní centrum 
 Arkáda 

4.3.1  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, které jsou ohroženy závislostí 
nebo jsou závislé 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 
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 rov-
něž certifi kovanou. 

Otevírací doba: Po - Pá 9:00 – 17:00 hod.
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4.3.2 Statistika

Kontaktní centrum Arkáda
Klienti Kontaktního centra

Noví klienti 28

Injekční uživatelé drog 73

Klienti nedrogoví 1) 7

Klienti drogoví 2) 112
 Poznámky:
1) Počet klientů z řad rodinných příslušníků a blízkých 
uživatelů drog, kteří využili služeb nízkoprahového 
zařízení. 
2) Jde o celkový počet drogových klientů, kteří alespoň 
jednou během r. 2018 využili služeb nízkoprahového 
zařízení.

Přehled poskytnutých služeb

První kontakt 28

Výměnný program 1151

Krizová intervence 15

Kontaktní místnost 1120

Zdravotní ošetření 52

Potravinový servis 905

Asistenční služba 0

Sociální intervence (výkony) 1291

Hygienický servis 306

Celkem poskytnutých služeb 4868

Počet vyměněných jehel a kontaktů za jed-
notlivé měsíce

Měsíc Počet kontaktů Počet vyměně-
ných jehel

Leden 204 4356
Únor  113 1162
Březen 124 1572
Duben 116 3110
Květen 171 3903
Červen 206 2914
Červenec 188 4200
Srpen 228 5032
Září 217 4058
Říjen 229 4340
Listopad 196 3774
Prosinec 170 5523
Celkem 2162 43944

  
Celkový počet přijatého injekčního materiálu 47402*
*Číslo 43944 je počet vydaných jehel v rámci výměnné-
ho programu. Číslo 47402 uvádí počet jehel přijatých.

4.3.3 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. Kontaktní centrum stále spolupracuje 
s obcemi v regionu Písecka v protidrogové oblasti.
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4.3.4 Financování

Projekt byl realizován za fi nanční podpory Úřadu 
vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky. Projekt dále podpořili Jihočes-
ký kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí České re-
publiky, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 
Město Písek, sponzoři a obce v rámci regionu Písecka 
(Předotice).

Od 1. 4. 2016 do 31.12. 2018 je sociální služba Terénní 
programy podpořena z individuálního projektu „Pod-
pora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.“, reg. 
číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001897 fi nancova-
ného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR.

4.4 Terénní program Arkáda 
4.4.1 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, které jsou ohroženy závislostí 
nebo jsou závislé 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  11:00 – 14:00 hod. Písek
 14:00 – 17:00 hod. Protivín
Čt 14:00 – 17:00 hod. Milevsko
Pá 11:00 – 14:00 hod. Písek



15

4.4.2 Statistika

Terénní program Arkáda 
Terénní program: Rok 2017 Rok 2018

Kontakty 1430 1240

Výměnný program
20083 
(přijaté 

24108)*

29675 
(přijaté 

35744)*

Zdravotní ošetření 39 29
Sociální intervence 1531 1733
Krizová intervence 12 12
Sběr použitých injekcí 52 ks 33 ks

* Číslo 29675 je počet vydaných jehel v rámci Terénního 
programu. Číslo 35744 uvádí počet jehel přijatých. 

Terénní program Arkáda pro uživatele návykových 
látek, pro osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti, 
osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi 

Měsíc Počet kontaktů Počet poskyt-
nutých výkonů

Leden 99 202
Únor 106 261
Březen 121 282
Duben 103 265
Květen 93 223
Červen 106 236
Červenec 84 196
Srpen 125 256
Září 100 214
Říjen 106 240
Listopad 95 172
Prosinec 102 209
Celkem 1240 2756

4.4.3 Zhodnocení 

Terénní program Arkáda poskytuje svou standardní 
nabídku služeb, která je postavena na přání a zakáz-
kách jednotlivých klientů. Klienti využívají služeb TP 
dobrovolně. Nejsou do využívání služeb tlačeni. Při 
práci s klienty jsou jednotlivé činnosti plánovány. 
V současné době klienti více využívají i jiné služby 
než pouhý výměnný program zdravotního materiá-
lu. S klienty se řeší složitější a časově náročnější za-
kázky (individuální poradenství, krizová intervence, 
dluhové poradenství, sociálně právní poradenství, 
zprostředkování léčby, motivační rozhovory). V sou-
vislosti s individuálním projektem (1. 4. 2016 – 31. 12. 
2018) je cílová skupina rozšířena i o osoby bez pří-
střeší, komerčně zneužívané osoby, oběti trestné 
činnosti a oběti obchodu s lidmi. V rámci terénního 
programu také dochází k nárůstu využívání služeb 
výměnného programu a celkové navýšení přijatých 
a vydaných injekčních setů.

4.4.4 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 
zdravotnictví České republiky a obcí z regionu Písec-
ka (Předotice).



5| Práce s rodinou
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5.1 Program podpory 
 pěstounských rodin 

5.1.1  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 náhrad-
ních 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 pěstou-
ny,

• 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 starších 2 let alespoň na 14 dní v ka-
lendářním 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 poručnické, pěstounské 
péče (pravidelné návštěvy v rodině zjišťující 
průběh péče o dítě, zprávy pro místně příslušný 
OSPOD každých 6 měsíců)

5.1.2 Zhodnocení

V roce 2018 proběhlo 17 vzdělávacích akcí v rámci 
povinného vzdělávání pěstounů. Jednalo se o šesti-
hodinové kurzy, které probíhaly přímo v Arkádě. Pěs-
touny zaujala nejvíce tato témata: Jak zvládat zlost 
a agresivitu (Mgr. J. Sixta), Jak si zorganizovat den? 
(Bc. Šochmanová), Puberta (Mgr. J. Sixta)
Arkáda měla k 31. 12. 2018 uzavřenou Dohodu o výko-
nu pěstounské péče s 55 rodinami v Jihočeském kraji. 
 

5.2  Pomoc ohroženým 
 rodinám ve spolupráci 
 s orgány sociálně právní
 ochrany dětí 

5.2.1  O projektu 
Dlouhodobě realizovaný projekt poskytuje poraden-
sko - terapeutické služby ohroženým dětem v agen-
dě SPOD a jejich rodičům. Spolupracujeme s orgány 
SPOD měst Písek, Milevsko, Vodňany, Strakonice, 
výjimečně i jiná města. Zaměřujeme se na podporu 
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dětí ohrožených syndromem CAN, dětí v konfl iktní 
rozchodové /rozvodové situaci rodičů, v konfl iktním 
vztahu s jedním rodičem, dětí z mnoho problémo-
vých rodin, dětí ohrožené rizikovým chováním. 
Práce s rodinami zahrnuje vedení individuálních i pá-
rových konzultací s rodiči, u starších dětí společných 
konzultací s rodiči, individuální konzultace se starší-
mi dětmi, podle povahy případu pak účast na přípa-
dových konferencích, realizaci asistovaných setkání 
(případně asistovaných předání), vypracování zprávy 
pro OSPOD/soud.

5.2.2  Zhodnocení 
V jednotlivých případech sledujeme především tyto 
změny:

• navázání alespoň základní komunikace mezi 
rodiči,

• zmírnění vyhrocených postojů rodičů, vytvoření 
klidnější atmosféry při předávání dítěte,

• posílení rodičovských kompetencí,
• stabilizace sociální situace rodiny, snížení rizika 

výskytu domácího násilí, konkrétní řešení 
situace,

• získání objektivních informací pro rozhodnutí 
soudu,

• stabilizace přímo dítěte.

V roce 2018 jsme v této agendě evidovali 51 rodin, 
na kterých jsme spolupracovali s orgány sociálně 
právní ochrany dětí měst Písek, Milevsko, Strakonice, 
Vodňany a Praha. 

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 došlo ke zlepšení. 
Pochopil, že když bude respektovat pravidla, nebude 
mu do budoucna hrozit žádný trest. 

5.3  Arkáda pomáhá dětem 

Arkáda díky podpoře NROS realizuje od 1.7.2017 
do 30.6.2019 nový projekt Arkáda pomáhá dětem.

5.3.1  O projektu 

Cílem projektu je rozšíření nabídky služeb Arkády 
o krizovou pomoc pro děti ve věku 11 – 15 let. Stěžejní 
částí projektu je inovativní kampaň, která je zaměře-
na na děti na základních školách. Hlavním smyslem 
kampaně je informovat co největší počet dětí o této 
službě a motivovat je k jejímu využití v případě potře-
by. Pracovníci, kteří vedou kampaň, následně s dětmi 
pracují. 

5.3.2  Cílová skupina 
Cílovou skupinou projektu jsou děti ve věku 11 – 15 
let, které jsou ohroženy sociálně patologickými 
jevy (např. syndrom CAN, šikana, sebepoškozování, 
apod.). V tomto věku jsou děti velmi citlivé na kon-
fl ikty mezi vrstevníky, změny v sociálním prostředí 
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a na nepřijetí do skupiny vrstevníků. Odborná inter-
vence je proto žádoucí, především kvůli posílení se-
bevědomí dítěte, zvládání konfl iktů mezi vrstevníky 
a zamezení prohlubování nevhodného chování/návy-
ků dětí.

Aktivity projektu
Klíčovou aktivitou projektu je zvýšení informova-
nosti u dětí na základních školách o možnosti využít 
krizové pomoci. Díky inovativní kampani se nám daří 
oslovit větší počet dětí, které mohou následně využít 
služeb krizové pomoci. V rámci inovativní kampaně 
je dětem představena služba krizové pomoci a for-
mou diskuze s nimi rozebíráme problémy, se kterými 
se na nás mohou obrátit. Každé setkání je zaměřeno 
na určitý problém, který může děti v tomto věkovém 
období potkat (např. rozvod rodičů, šikana, sebe-
poškozování, apod.). Na školách jsou dětem předá-
ny propagační materiály s kontakty na pracovníky. 
Do dnešního dne se pracovníkům Arkády podařilo 
na ZŠ oslovit přibližně 950 žáků.

Další důležitou aktivitou je rozvoj spolupráce se zá-
kladními školami na Písecku. S pracovníky základních 
škol se bavíme o problémech, které děti na škole trá-
pí. V kontaktu s pracovníky škol jsme i po uspořádání 
informativní kampaně. Učitelé, metodici prevence 
či školní psychologové mají na pracovníky kontakt 
a konzultují s nimi aktuální problémy, které na dané 
základní škole jsou. 

Nedílnou součástí projektu je individuální práce 
s dětmi. Při konzultacích s dětmi využíváme kromě 
rozhovoru i jiných metod, které usnadňují vyjádřit dě-
tem jejich emoce a pocity. Osvědčilo se nám použití 
kreseb nebo využití hry. Při individuální práci s dětmi 
je nejdůležitější pocit bezpečí a důvěry v pracovníka. 
Snažíme se o to, aby děti dokázaly samy sobě poro-
zumět a lépe zvládat své emoce. Ceníme si velkých 
pokroků, které děti dokázaly během vzájemné spo-
lupráce dosáhnout. V roce 2018 byla krizová pomoc 
poskytnuta celkem 50 dětem.

5.3.3 Zhodnocení

V roce 2018 bylo díky inovativní kampani osloveno 
celkem 674 dětí. Od začátku projektu krizovou po-
moc využilo celkem 78 dětí. Ve většině případů jsme 
spolupracovali také s jejich rodiči. Pro představu 
uvádíme příběh 16 leté Jany, která byla do projektu 
zapojena.

Jana (16 let), studentka prvního ročníku gymnázia, 
přišla poprvé s maminkou. Působila nervózně, obtíž-
ně navazovala oční kontakt, mluvila potichu a v ruce 
žmoulala kapesník. Až později jsem se dozvěděla, že 
ve stresu Janu uklidňuje držet talismany nebo předmě-
ty, které jí připomínají rodinu nebo domov. Na první 
konzultaci mluvila převážně maminka, Jana se mlu-
vit styděla. Necítila se dobře v novém a neznámém 
místě s cizím člověkem. Jany maminka mi popisova-
la, co se stalo týden před návštěvou Arkády. Když se 
Jana probudila a vypravovala se do školy, zničehonic 
ji přepadl strach, stáhlo se jí hrdlo, rozbolela ji hlava 
a nemohla popadnout dech. Vyděsila se, bála se o svůj 
život. Uklidnila se, když se dovolala mamince a vypra-
vila se za ní do práce, v práci jí ale pocit přepadl zno-
vu. Vypravily se k praktickému lékaři, který je odkázal 
na Arkádu. S Janou jsem později mluvila o úzkostech 
a strachu. Připadala si lépe, když se dozvěděla, že po-
dobné problémy mívají i její vrstevníci a dospělí a že to 
má řešení. Postupně se na schůzkách otevřela a zvlád-
la přijít bez doprovodu maminky. Bavily jsme se o si-
tuacích, které jí nahánějí strach (být sama doma, jít 
do školy, na kroužek, sama nakoupit). Mapovaly jsme 
její prožívání v těle a společně se snažily najít význam 
těchto situací. Také jsme situace modelovaly, aby Jana 
získala korektivní zkušenost. Jana se naučila rozeznat 
krizové situace a s nimi spojené pocity, zjistila, že ne-
příjemné pocity nejsou trvalé, a hlavně že jí nepříjemný 
stav neohrožuje na zdraví. Aby úspěšně zvládla krizové 
situace, nosila s sebou talismany. Také jsme společně 
nacvičovaly relaxace, které Jana praktikovala sama 
doma. Refl ektovala, že v krizi nebo před usnutím čás-
tečně ulevily od úzkosti. Přestože se nám nepodařilo, 
aby úzkostné stavy naprosto vymizely, subjektivně 
vnímala úzkost méně intenzivní a naučila se své pocity 
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lépe regulovat. Jana ke mně stále dochází na konzulta-
ce a pravidelně relaxujeme.

5.4  Odborná příprava žadatelů
 o náhradní rodinnou péči 

Od roku 2002 realizujeme kurzy přípravy zájemců 
o náhradní rodinnou péči. Ve spolupráci s pracoviš-
těm náhradní rodinné péče Krajského úřadu v Čes-
kých Budějovicích organizujeme každoročně něko-
lik kurzů pro žadatele o osvojení, pěstounskou péči 
a pěstounskou péči na přechodnou dobu. V roce 
2018 proběhly čtyři kurzy pro 56 žadatelů o náhradní 
rodinnou péči. 

Kurzy se konaly v Písku ve Sladovně a pak přímo v Ar-
kádě. Větší část kurzu je realizována skupinovou for-
mou, poté následuje individuální pohovor s žadateli. 
Skupina umožňuje intenzivní sdílení zážitků a zkuše-
ností, vytváří příležitost k navázání bližších vztahů 
mezi účastníky a zmírňuje ostych budoucích náhrad-
ních rodičů vyhledat případně odbornou pomoc.

Cílem kurzů je poskytnout budoucím rodičům potřeb-
né informace, posílit jejich rodičovské kompetence 
a rozvíjet dovednosti, které jako náhradní rodiče při 
výchově svěřených dětí budou potřebovat. Zásadní 
také je si ujasnit, jaké jsou představy žadatelů o jejich 
budoucím dítěti, jaká mají očekávání a přání.

Celkem jsme v roce 2018 proškolili 33 žadatelů 
o osvojení, 14 žadatelů o pěstounskou péči a 9 žada-
telů o pěstounskou péči na přechodnou dobu. 



6| Ostatní projekty
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6.1 Rozšíření prostor pro službu 
 krizová pomoc

6.1.1 O projektu

V roce 2018 jsme realizovali projekt „Stavební 
úpravy, nástavba a vestavba podkroví domu č.p. 2 
(st.1273) Husovo náměstí Písek pro krizové centrum 
Arkáda“ (reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/000
2216). Projekt byl fi nančně podpořen z Integrova-
ného regionálního operačního programu. Hlavním 
cílem projektu bylo zabezpečení zvýšení kvality 
a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi osob 
v krizi a obětí domácího násilí, ve městě Písku a re-
gionu Písecka.

6.1.2 Zhodnocení projektu

Díky projektu proběhla rekonstrukce podkrovních 
prostor objektu na Husově náměstí, ve kterém Ar-
káda sídlí. V podkroví byly vybudovány dvě nové 
konzultovny (menší konzultovna pro individuální 
konzultace a větší konzultovna pro práci s dětmi 
a skupinové konzultace). Ke konzultovnám bylo 
zřízeno odpovídající zázemí (kuchyňka, sociální za-
řízení). Zrekonstruované prostory budou využívány 
klienty registrované sociální služby krizová pomoc. 
V roce 2017 proběhlo výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací. Samotná rekonstrukce se usku-
tečnila v roce 2018.

Projekt “Stavební úpravy, nástavba a vestavba pod-
kroví domu č.p. 2 (st.1273) Husovo náměstí Písek 
pro krizové centrum Arkáda“ byl spolufi nancován 
Evropskou unií.



7| Finanční zpráva
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Účetní uzávěrku a výkaz zisku a ztráty vypracovala 
Ing. Alena Nováková, účetní organizace. Kontroluje 
ji ředitelka organizace a následně ji schvaluje správní 
rada. 
K vedení účetnictví a hospodaření organizace se vyja-
dřuje revizorka. Revizní zpráva se předkládá správní 
radě ke schválení. 

7.1  Přehled fi nančních zdrojů

Ministerstvo práce a sociálních věcí 461 024 Kč

Ministerstvo zdravotnictví 70 000 Kč

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 577 000 Kč

Krajský úřad Jihočeského kraje - registrované sociální služby 3 331 420 Kč

Krajský úřad Jihočeského kraje - ostatní služby 573 400 Kč

Město Písek 187 000 Kč

Město Milevsko 96 000 Kč

NROS 276 278 Kč

Příspěvek obcí na terénní program 3 054 Kč

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 376 589 Kč

Integrovaný regionální operační program 3 737 742 Kč
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7.2  Výkaz zisku a ztráty 

Hospodářský výsledek účetní za celou fi rmu za období 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
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8|  Poděkování 
Děkujeme všem, kteří přispěli k rozvoji centra Arkáda, a to jak fi nančně, hmotným darem, ale i svými sympatiemi. 
Velmi si této podpory vážíme.
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www.arkadacentrum.cz

Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú.
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


