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Vážení,

předkládáme Vám Výroční zprávu Arkády za rok 
2020, která Vám poskytne:

• základní informace o poskytovaných regis-
trovaných sociálních službách,

• přehled o činnosti služeb poskytovaných 
v rámci pověření k sociálně právní ochraně 
dětí a projektů, které se věnují specifi cké 
práci s rodinou,

• informace o dalších aktivitách Arkády,
• součástí Výroční zprávy jsou informace 

o hospodaření naší organizace

Děkujeme všem, kteří mají důvěru v naši práci 
a pomáhají nám rozvíjet činnost Arkády.

Šárka Uhlíková
zakladatelka organizace
předsedkyně správní rady

Andrea Veselá Vondrášková
ředitelka

1|  Úvod1|  Úvod1|  Úvod
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Naše organizace vznikla v roce 1994 se 
záměrem otevřít Krizové a kontaktní cen-
trum v Písku, což se v září 1996 podařilo 
uskutečnit. Během své historie Arká-
da kromě krizové pomoci a služeb pro 
uživatele drog zrealizovala řadu dalších 
dlouhodobých projektů, např. preventivní 
programy pro žáky ZŠ a SŠ, dobrovolnický 
program Pět P, Linku důvěry, Probační 
program,.... Bylo to nadšené období, kdy 
jsme hledali inspiraci jak lidsky a profesio-
nálně poskytovat účinnou pomoc osobám 
v krizi.

V roce 2004 získala Arkáda Pověření k so-
ciálně právní ochraně dětí, aby se mohla 
zapojit do realizace tzv. programů pří-
prav pro budoucí pěstouny a osvojitele. 
Vždy jsme dbali na to, aby naše přípravy 
budoucí náhradní rodiče zaujaly nejen 
odbornou úrovní, ale i neformální atmo-
sférou a otevřeností.

V průběhu let poskytování krizové pomo-
ci jsme si čím dál více uvědomovali, jak 
problémy jednotlivců souvisí se situací 
v jejich rodinách a celkovou náladou 

2|  Historie organizace2|  Historie organizace2|  Historie organizace

ve společnosti. Zájemců o naši pomoc 
přibývalo, zároveň bylo zřejmé, že naše 
dosavadní zázemí na Fügnerově náměs-
tí nebude splňovat požadavky zákona 
o sociálních službách. Proto jsme tehdy 
v roce 2005 ještě jako občanské sdružení 
koupili dům na Husově náměstí, který 
jsme postupem let rekonstruovali tak, 
abychom se v něm spolu s našimi klienty 
cítili dobře.

Od roku 2013 je Arkáda tzv. doprovázející 
organizací pro pěstounské rodiny. Posky-
tuje jim celou řadu služeb a zajišťuje také 
jejich vzdělávání. Naše kolegyně doprová-
zejí v současné době více než 50 rodin.

Důležitou součástí naší práce je pomoc 
rodinám s dětmi. Naši terapeuti pracují 
s rodičovskými páry, často hledají smírné 
řešení se znesvářenými partnery v boji 
o děti. Podporují a pomáhají napravit 
vztahy rodičů a jejich dětí, posilují jejich 
výchovné kompetence a dávají jim prak-
tická doporučení, jak s dětmi komuniko-
vat.
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Od roku 2016 se mohou na naše krizové 
centrum obracet i děti starší 11 let. Tím 
Arkáda částečně supluje nedostatečnou 
kapacitu odborných poradenských služeb 
i pro děti nejen v ORP Písek a Milevsko.

Vedle výše uvedených aktivit pracovníci 
Arkády „vymysleli“ a úspěšně realizovali 
množství evropských projektů. Díky nim 
Arkáda pomáhala řešit aktuální palčivá 
témata především v oblasti vzdělávání 
a sociálních služeb.

V roce 2018 proběhla rekonstrukce půd-
ních prostor Arkády. Díky ní vznikly dvě 
nové místnosti. Útulná konzultovna pro 
práci s dětmi nebo celou rodinou a mo-
derní vzdělávací místnost určená pro 
práci skupinového charakteru, supervize, 
pracovní setkání celého týmu a meziobo-
rová setkávání odborníků. 

Uplynulý covidový rok 2020 ovlivnil naši 
činnost pouze částečně. Naučili jsme se 
pracovat a komunikovat v online prosto-
ru, soustředili jsme se na společné vzdělá-
vání a mezioborovou spolupráci s kolegy, 
naučili jsme se udýchat konzultaci v re-

spirátoru. Zároveň jsme si ale uvědomili, 
že při naší práci není nad osobní lidský 
kontakt. 

Chtěli bychom poděkovat všem zaměst-
nancům Arkády za obětavost a zodpověd-
ný přístup ke klientům. Většina z nich jsou 
rodiče školou povinných dětí a všichni do-
kázali skloubit nároky profesního i rodin-
ného života tak, aby tu byli pro klienty. 
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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:
Osoby v obtížné životní situaci starší 11 let, které tuto 
situaci nedokážou 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 - fyzické, psychické, sexuální, 
ekonomické (ze strany partnera, vlastní násilné 
chování),

• 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 pří-
kladem 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 pro-
blematiky

• zprostředkování kontaktu na další specializovaná 
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: 
pondělí od 8:00 do 16:00 hod.
Adresa pobočky: Náměstí E. Beneše č. p. 123, Milevsko 

4.1.2  Statistika 2020

Počet dospělých klientů
323 

(z toho 33 klientů 
řešilo problém 

s domácím násilím)

Počet dětských klientů 63
Počet konzultací 846
Počet hodin přímé práce 
s klientem 715 h

Počet hodin nepřímé 
práce pro klienta 369 h

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 
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ve vztazích nebo kvůli vlastnímu osobnímu selhává-
ní (problémy psychického rázu, závislostní chování, 
neschopnost hospodařit s penězi apod.), domácímu 
násilí či násilí v blízkých vztazích. V loňském roce 
i naši činnost ovlivnila pandemie viru Covid-19, což 
vedlo k zavedení různých organizačních a hygienic-
kých opatření, díky nimž a díky pracovnímu nasazení 
celého týmu se podařilo udržet krizové centrum ote-
vřené po celou dobu. 
Více než kdykoli dříve jsme prokázali, že jsme platnou 
součástí služeb nejen pro dospělé klienty, ale také 
pro děti. Zapojili jsme se do aktivit Mezioborové plat-
formy pro práci s dětským klientem a spolu s ostat-
ními kolegy působícími v regionu jsme absolvovali 
vzdělávání na nejrůznější aktuální témata (kyberši-
kana, sebepoškozování, děti v rodičovském konfl ik-
tu, děti s traumatem…). Vedle toho nám Platforma 
umožnila lépe koordinovat naši službu s dalšími pro-
fesionály - zejména školami, pedopsychiatričkou, kli-
nickou psycholožkou, OSPOD… - a užitečně se dopl-
ňovat při péči o ohrožené děti.

4.1.4  Financování

Sociální služba krizová pomoc je podpořena z roz-
počtu Jihočeského kraje. Na spolufi nancování se po-
dílejí města Písek a Milevsko.

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 následná 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
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4.2.2  Statistika

Následná péče 
Typ služby Počet konzultací

Individuální terapie 247

Skupinová terapie (kontakty) 2

Rodinná terapie 3

Sociální práce 15

Celkem 267

4.2.3 Zhodnocení

V roce 2020 službu využilo 38 klientů, z toho 21 klien-
tů abstinovalo od alkoholu, 14 klientů mělo závislost 
na nelegálních drogách, 2 klienti uváděli lékovou zá-
vislost a 1 klient uvedl jako primární závislost na vý-
herních automatech nebo sázkách. Rodinní příslušní-
ci abstinujících klientů docházeli na párové a rodinné 
konzultace, kde čerpali informace o přístupu ke svým 
blízkým a získávali podporu v jejich „nové“ roli. Klien-
ti programu následné péče se jednou měsíčně setká-
vali na skupinách. Vzhledem k pandemii COVID-19 se 
uskutečnila jen dvě skupinová setkání. S klienty se 
na začátku spolupráce potkáváme nejvíce na indi-
viduálních 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 i terapeutickými komunitami, které po ukonče-
ní pobytové léčby zprostředkovávají návaznou péči 
u nás. 

4.2.4  Financování

Sociální služba program následné péče je podpořena 
z rozpočtu Jihočeského kraje. Na spolufi nancování se 
podílí město Písek.

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 
sekundární 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 změ-
nami na drogové scéně. Služby Kontaktního centra 
vychází z principu Public Health (ochrana veřejného 
zdraví) a z modelu Harm reduction, který se zamě-
řuje na minimalizování zdravotních a sociálních rizik 
souvisejících s užíváním drog v každé fázi závislosti.
Důležitou částí naší práce je i spolupráce s rodinnými 
příslušníky drogových uživatelů, kteří k nám mohou 
docházet pro potřebné informace, kdy je seznamu-
jeme s podstatou drogové problematiky, s možnými 
problémy a překážkami na cestě jejich blízkých za ab-
stinencí. Tito lidé u nás nacházejí podporu, popř. jim 
pomáháme zprostředkovat služby v dalších návaz-
ných specializovaných zařízeních (léčebny, komuni-
ty...). 
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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 8:00 – 15:00
Út 8:00 – 16:00
St, Čt 8:00 – 17:00 
Kontaktní místnost je otevřena denně 8:00 – 12:00

4.3.2 Statistika

Kontaktní centrum Arkáda
Klienti Kontaktního centra

Noví klienti 18

Injekční uživatelé drog 81

Klienti nedrogoví1) 16

Klienti drogoví2) 97

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. 2020 využili služeb nízkoprahového 

zařazení.

Přehled poskytnutých služeb

První kontakt 18

Výměnný program 640

Krizová intervence 20

Kontaktní místnost 108

Zdravotní ošetření 23

Potravinový servis 167

Asistenční služba 1

Sociální intervence (výkony) 1940

Hygienický servis 98

Celkem poskytnutých služeb 3015
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Počet vyměněných jehel a kontaktů za jed-
notlivé měsíce

Měsíc Počet kontaktů Počet vyměně-
ných jehel

Leden 144 5190
Únor  170 3662
Březen 101 2336
Duben 66 2854
Květen 89 2215
Červen 181 3180
Červenec 140 3244
Srpen 112 2822
Září 105 1707
Říjen 109 2289
Listopad 97 2817
Prosinec 88 2124
Celkem 1402 34440

  
Celkový počet přijatého injekčního materiálu 36761*
*Číslo 34440 je počet vydaných jehel v rámci vý-
měnného programu. Číslo 36761 uvádí počet jehel 
přijatých.

4.3.3 Zhodnocení

Rok 2020 byl nestandardní ve smyslu poskytování 
služeb v souvislosti s pandemií COVID-19, kdy díky 
různým stupňům vládních opatření bylo zapotřebí 
přizpůsobit fungování služby tak, aby byla v co nej-
vyšší únosné míře zachována s ohledem na ochranu 
klientů a v neposlední řadě i pracovníků. My i klienti 
jsme se museli naučit více plánovat schůzky a indivi-
duální práci tak, aby se omezil kontakt více klientů 
v jeden čas ve službě tak, jak bylo dříve zvykem. Dále 
se změnil způsob poskytování HR a zdravotnického 
materiálu v rámci výměnného programu, kdy jsme 
klienty zásobili větším objemem materiálu, čímž 
docházelo ke snížení frekvence kontaktů. Zároveň 

se výrazně zvýšila spotřeba zdravotnického a dez-
infekčního materiálu, pracovníci museli být více os-
tražití a ještě více klást důraz na hygienická opatření 
v prostorách KC po poskytování služeb každému kli-
entovi. Pro některé klienty naší cílové skupiny také 
často nebylo jednoduché se zorientovat, která opat-
ření aktuálně platí, jak v rovině obecné, tak v rámci 
naší služby. Proto je i v současnosti nutné poskytovat 
dostatek informací vícezdrojově (přímá komunikace 
s klienty, letáky, facebookové stránky…). Narostla 
časová dotace pro individuální práci s jednotlivými 
klienty. Dále jsme v Kontaktním centru zaznamenali 
obměnu klientely. Setkali jsme se s odlivem klientů, 
kteří nastoupili do výkonu trestu. Několik klientů ze-
mřelo. V roce 2020 jsme opět zaznamenali nárůst zá-
jmu o služby ze strany matek uživatelek a rodinných 
příslušníků. Začíná se zvyšovat počet uživatelů opiá-
tů a léků a také přibývá klientů s duální diagnózou. 
Neustále prohlubujeme spolupráci s dalšími organi-
zacemi a obcemi v rámci ORP Písek, které jsou sou-
částí sítě služeb, spolupracujeme s OSPOD, PMS, Na-
dějí, Romodromem, Charitou, noclehárnou ….
Prioritou roku 2020 se stalo zachování služby pro kli-
enty v co nejširším možném rozsahu vzhledem k si-
tuaci a tak, aby byly co nejvíce zachovány principy 
Harm Reduction a ochrany zdraví klientů a veřejnos-
ti. Dále jsme se více starali o duševní zdraví klientů, 
kteří často žijí v nelehké životní situaci, která se pan-
demií ještě prohloubila.

4.3.4 Financování

Projekt byl realizován za fi nanční podpory Úřadu 
vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky. Projekt dále podpořil Jihočes-
ký kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí České re-
publiky, Město Písek, Obce ORP Písek, sponzoři.
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Naše služba Kontaktní centrum je zapojena do pro-
jektu „Společně a odborně - podpora spolupráce 
a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje 
Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen 
na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. 
službách pracujících formou kontaktní práce pro-
střednictvím nastaveného systému podpory. Projekt 
dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. 
služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samo-
správou. Projekt je spolufi nancován Evropskou unií 
a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

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, k této změně klienta mo-
tivovat a tuto změnu udržet a zabránit sociálnímu 
vyloučení. Terénní program je realizován pro města 
Písek, Protivín a Milevsko. 
Vycházíme z koncepce, která je společná většině 
obdobných zařízení v ČR a která představuje evrop-
ský model tzv. Harm Reduction. Péče o uživatele 
drog je založena na předpokladu, že je smysluplné 
minimalizovat zdravotní a sociální rizika a škody 
způsobené užíváním drog v každé fázi závislosti či 

léčby. Především se tento princip ukázal jako fi nanč-
ně nejvýhodnější pro náš systém. 

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:  
Po  11:00 – 14:00 hod. Písek
St 14:00 – 17:00 hod. Protivín
Čt 12:00 – 15:00 hod. Milevsko
Pá 11:00 – 14:00 hod. Písek
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4.4.2 Statistika

Terénní program Arkáda 
Terénní program: Rok 2019 Rok 2020

Kontakty 1118 645

Výměnný program 19226 
(přijaté 23722)*

14896 
(přijaté 14242)*

Zdravotní ošetření 16 4
Sociální intervence 1418 872
Krizová intervence 3 5
Sběr použitých injekcí 46 28

* Číslo 14869 je počet vydaných jehel v rámci Terénního 
programu. Číslo 14242 uvádí počet jehel přijatých 

Terénní program Arkáda 

Měsíc Počet kontaktů Počet poskyt-
nutých výkonů

Leden 77 479
Únor 86 165
Březen 35 58
Duben 40 2830
Květen 56 702
Červen 52 365
Červenec 73 2510
Srpen 52 352
Září 59 230
Říjen 38 350
Listopad 44 4425
Prosinec 33 2430
Celkem 645 14896

4.4.3 Zhodnocení 

Prioritou roku 2020 se stalo zachování služby pro kli-
enty v co nejširším možném rozsahu vzhledem k pan-
demické situaci, tak aby byly co nejvíce zachovány 
principy Harm Reduction a ochrany zdraví klientů 
a veřejnosti.
TP v roce 2020 poskytl 1497 služeb, klienti nevyuží-
vali terénní program pouze k výměnnému programu 
zdravotního materiálu, ale i k řešení složitějších za-
kázek (sociální poradenství, zprostředkování dalších 
služeb, lékaři, ubytování, testování atd.). V rámci te-
rénního programu bylo bezpečně sebráno a zlikvido-
váno 28 kusů jehel, které našli pracovníci pohozené 
na veřejných prostranstvích. V této oblasti jsme spo-
lupracovali také s Městskou policií. I nadále probíhal 
monitoring daných oblastí, terénní pracovníci dané 
lokality procházeli, sledovali pohyb drogové ko-
munity a snažili se i přes složité situace na drogové 
scéně udržet kvalitu poskytované služby. Dále jsme 
pokračovali v navazování spolupráce a provázání sítě 
služeb s dalšími organizacemi a obcemi v rámci ORP 
Písek (např. Naděje Písek, Romodrom, Noclehárna 
a Denní centrum, Charita), kde máme společnou cílo-
vou skupinu z řad Romů, osob bez přístřeší, mladist-
vých a osob ohrožených sociálním vyloučením.

4.4.4 Financování 

Projekt byl realizován za fi nanční podpory Úřadu vlá-
dy České republiky a Rady vlády pro koordinaci pro-
tidrogové politiky. Projekt dále podpořily Jihočeský 
kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí České re-
publiky, Město Písek, Obce ORP Písek, sponzoři.
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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 poradenské konzultace ohledně výchovy, zvlá-
dání školních nároků a volnočasových aktivit, pomoc 
při zajištění respitní péče, podporu kontaktu s biolo-
gickou rodinou a vzdělávání ke zvyšování odbornosti 
náhradních rodičů v péči o dítě. 

Cílovou skupinou programu jsou osoby pečují-
cí a děti svěřené do jejich péče, ale 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 po-
třebných služeb pro děti i pěstouny,

• pěstouni refl ektovali úspěchy i neúspěchy a v pří-
padě 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 svě-
řené děti starší 2 let alespoň na 14 dní v kalendářním 
roce)

• zprostředkování odborné pomoci (v případě potíží 

dětí nebo pěstounů zprostředkování pomoci např. 
dětského psychologa, logopeda, rodinného poradce 
apod.)

• pomoc při kontaktu dětí v pěstounské péči s vlastní 
rodinou (poradenství biologickým rodičům i pěs-
tounům s přípravou kontaktu, podpůrný rozhovor 
s dítětem o kontaktu s jeho rodičem, asistence při se-
tkání, poskytnutí bezpečného prostoru pro setkání)

• zvyšování znalostí a dovedností osoby pečující, 
vzdělávací plán (organizace jednotlivých kurzů 
v rámci povinného vzdělávání pěstounů, organizace 
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

Rok 2020 byl v naší službě jiný než předchozí roky. 
V době zavedených opatření proti šíření koronaviru 
probíhala většina konzultací s rodinami v rámci do-
provázení telefonicky, osobně pouze v urgentních 
případech, při uvolnění opatření jsme konzultovali 
opět osobně za dodržení hygienických opatření. Pro 
pěstounské rodiny i pracovníky doprovázející služby 
to byl náročný rok, děti zůstaly doma ze školy na di-
stanční výuce, rodiny byly nuceny trávit hodně času 
doma společně, více se projevily problémy ve škole, 
trávení většiny času doma bez kamarádů a možnosti 
chodit na oblíbené kroužky bylo pro děti smutným 
obdobím. Distanční výuka byla pro mnohé z nich 
složitá a náročná na pozornost. Pěstounům jsme se 
snažili být k dispozici na telefonu, aby se mohli po-
dělit o své starosti. V některých rodinách jsme po-
máhali vykomunikovat se školou zasílání domácích 
úkolů, když klienti neměli kapacitu na zasílání úkolů 
online formou. Co se týče oblasti vzdělávání pěstou-
nů, v roce 2020 mohlo proběhnout bohužel pouze 
několik vzdělávacích akcí (šestihodinové kurzy, které 
probíhají přímo v Arkádě) a setkání klubu pěstounů. 
Těžiště vzdělávání pěstounů se přesunulo do oblasti 
samostudia (čtení knih, zhlédnutí dokumentů apod.), 
popř. do online prostoru. 
Arkáda měla k 31. 12. 2020 uzavřenou Dohodu o výko-
nu pěstounské péče s 54 rodinami v Jihočeském kraji. 
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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 a Milevsko, výjimečně i s jinými 
městy. Zaměřujeme se na podporu dětí ohrožených 
syndromem CAN, dětí v konfl iktní rozchodové /roz-
vodové situaci rodičů, v konfl iktním vztahu s jedním 
rodičem, děti z mnohoproblémových rodin, děti 
ohrožené rizikovým chováním. 
Práce s celým rodinným systémem zahrnuje vedení 
individuálních i párových konzultací s rodiči, u star-
ších dětí společných konzultací s rodiči, individuální 
konzultace se staršími dětmi, podle povahy případu 
pak účast na případových konferencích, realizaci 
asistovaných setkání (případně asistovaných předá-
ní), vypracování zprávy pro OSPOD nebo soud. 
V roce 2020 se tým pracovníků aktivně zapojil do spo-
lečného vzdělávání s kolegyněmi z píseckého a mi-
levského OSPODu. Absolvovali jsme 120-ti hodinový 
akreditovaný výcvik Narativní práce s dětským trau-
matem. Práce v dlouhodobém a intenzivním výcvi-
ku přispěla nejen k posílení našich kompetencí, ale 
i k prohloubení vzájemné spolupráce a slazení někte-
rých metod a pracovních postupů.
Významná také byla spolupráce s partnerskou or-
ganizací Prostor pro sociální práci. V rámci realizace 
projektu Zavádění cochemské praxe v regionu Pí-
sek a Milevsko jsme se zúčastnili pracovních setkání 
i workshopů, sledovali postupné změny v práci opa-
trovnických soudců a orgánů SPOD a přizpůsobovali 
naši práci s rodiči v konfl iktu novým metodám

5.2.2  Zhodnocení 
V jednotlivých klientských případech sledujeme pře-
devším tyto změny:
stabilizace přímo dítěte - snížení neurotických pro-
jevů, šťastnější prožívání, zklidnění v rodinných 
i vrstevnických vztazích, zlepšení výkonu ve škole 

(v docházce, v prospěchu, v odolnosti vůči stresu, 
v sebeovládání), apod.,
posílení rodičovských kompetencí - dosažení doho-
dy rodičů při sporu o péči, navázání alespoň základní 
komunikace mezi rodiči, zmírnění nepřátelských pro-
jevů mezi rodiči, vytvoření prostoru pro nové pozitiv-
ní zkušenosti a tím i pro novou důvěru mezi bývalými 
partnery, 

• stabilizace sociální situace rodiny, snížení rizika 
výskytu domácího násilí, konkrétní řešení situace,

• získání objektivních informací pro rozhodnutí 
soudu,

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

V roce 2020 jsme v této agendě vedli 53 rodin. Cel-
kem se uskutečnilo 212 konzultací. V 22 případech se 
jednalo o situaci ohroženého dítěte, ve 25 převažova-
la problematika rodičovského sporu o péči. 

5.2.3 Financování

Projekt je podpořen z rozpočtu Ministerstva práce a so-
ciálních věcí a z rozpočtu Jihočeského kraje. Na spolufi -
nancování se podílejí města Písek a Milevsko.

5.3  Arkáda pomáhá dětem 

Arkáda díky podpoře NROS realizovala do 30. 6. 2019 
projekt Arkáda pomáhá dětem, od 1. 7. 2019 jsme 
na projekt navázali - Arkáda pomáhá dětem II. 

5.3.1  O projektu 

Projekt Arkáda pomáhá dětem II. zpřístupnil služ-
bu krizová pomoc dětským klientům od 11 do 18 let 
a umožnil úzkou spolupráci se základními školami 
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na Písecku. Stěžejní aktivitou projektu je inovativní 
kampaň, která děti interaktivně seznamuje s krizovou 
pomocí a motivuje je k jejímu využití v případě potře-
by. Pandemie nedovolila kampaň propagovat osobně, 
a proto jsme částečně využili online prostředí. I přes 
potíže se nám podařilo oslovit 622 dětí. 

5.3.2  Cílová skupina 
Cílovou skupinou projektu jsou děti ve věku 11 – 18 
let, které přichází s širokým spektrem potíží (např. 
sebepoškozování, úzkostné a depresivní stavy, roz-
chod rodičů, šikana, úmrtí blízké osoby, problémy 
s agresivitou, nově potíže spojené s online výukou 
nebo izolací od vrstevníků). S dětmi pracujeme indi-
viduálně a často dlouhodobě. V některých případech 
jsou ke spolupráci přizváni také rodiče (po domluvě 
s dítětem). Práce s celým rodinným systémem se 
nám osvědčila, děti dělaly větší pokroky a zlepšení 
jejich psychického stavu bylo rychlejší a trvalejší. Aby 
byla služba dostupná cílové skupině i v době pande-
mie, v některých případech byla krizová pomoc po-
skytována telefonicky nebo online.

5.3.3  Aktivity projektu

Zásadní aktivitou projektu je informovat děti na zá-
kladních školách o službě krizová pomoc. Pomocí 
inovativní kampaně se podařilo hravou formou se-
známit děti s krizovou pomocí, částečně je zbavit 
ostychu říct si o pomoc a v neposlední řadě je sezná-
mit s pracovníky, kteří v Arkádě krizovou pomoc po-
skytují. V rámci kampaně s dětmi diskutujeme o pro-
blémech, se kterými se na nás mohou obrátit (např. 
rozvod rodičů, šikana, sebepoškozování apod.), 
a předáváme jim propagační materiály s kontakty 
na pracovníky. Za celou dobu trvání projektu se po-
dařilo oslovit celkem 622 dětí ze základních a střed-
ních škol.
Dále se snažíme udržovat dobře nastavenou spolu-
práci se základními školami na Písecku. Pracovníci 
projektu jsou v kontaktu s učiteli, metodiky prevence 
či školními psychology a v případě potřeby konzultují 
možnosti, jak jejich žákům pomoci. Školy mají k dis-
pozici propagační materiály, které předávají dětem.

Další aktivitou projektu je poskytování krizové 
pomoci dětem. V rámci individuálních konzultací 
s dětmi využíváme kromě rozhovoru i další metody, 
které usnadňují především mladším dětem vyjádřit 
své pocity a trápení. Osvědčilo se rozhovor doplnit 
kresbou, modelováním, kartami nebo jinými hrami. 
Do praxe jsme také zařadili relaxační techniky, které 
dětem pomáhají zvládat úzkost a stres. Ceníme si vel-
kých pokroků, které děti dokázaly během spolupráce 
dosáhnout. Za dobu trvání projektu byla krizová po-
moc poskytnuta celkem 66 dětem.

5.3.4  Zhodnocení

Pandemie komplikovala plnění některých aktivit, 
např. nebylo možné seznámit s krizovou pomocí 
plánovaný počet dětí. Přesto se podařilo za dobu tr-
vání projektu (od 1. 7. 2019) oslovit celkem 622 dětí 
ze základních škol na Písecku. Naopak poskytování 
krizové pomoci nebylo pandemií omezeno a těší nás, 
že děti měly možnost službu využívat neomezeně. 
Krizová pomoc byla za dobu trvání projektu poskyt-
nuta celkem 66 dětem. V některých případech jsme 
spolupracovali také s jejich rodiči.

5.3.5  Financování

Realizace projektu je podpořena z Nadace rozvoje 
občanské společnosti v rámci programu Včasná po-
moc dětem.
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Název projektu: Sledování kvality práce v krizovém 
centru Arkáda 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015213

Realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022

Projekt je fi nančně podpořen z Operačního programu 
Zaměstnanost.

Arkáda od 1. července 2020 realizuje nový evropský 
projekt zaměřený na zvyšování kvality ve službě kri-
zová pomoc. Projekt řeší celou řadu témat. Začal 
personálním a procesním auditem, následuje revize 
a aktualizace vnitřních předpisů. Audit zajistil exter-
ní odborník, expert na management v sociální práci. 
V průběhu projektu budou konzultována a postupně 
implementována doporučení auditora do praxe Kri-
zového centra Arkáda. Projekt řeší také klíčové akti-
vity související se zaváděním nových způsobů práce 
a sdílením dobré praxe sociálních pracovníků služby 
s ostatním odborníky z jiných specializovaných praco-
višť nejen v České republice, ale i na Slovensku.
V roce 2020 se velmi intenzivně pracovalo na per-
sonálním a procesním auditu. Byly splněny všechny 

plánované výstupy a auditor předal managementu 
organizace auditní zprávu s doporučeními. Začalo se 
pracovat i na implementaci jednotlivých doporučení. 
Vznikl např. nový organizační řád, proběhlo několik té-
matických workshopů s PhDr. Petrem Vojtíškem, PhD.
Odborný garant koordinoval tým pracovníků služby, 
kteří postupně aktualizovali a upravovali vnitřní před-
pisy (workshopy nad standardy kvality). Proběhl mj. 
úvod do evaluace kvality a systému měření efektivity.
Zaměstnanci služby ocenili dlouhodobé vzdělávání 
zaměřené na prevenci syndromu vyhoření. Sociální 
pracovníci služby absolvovali první část z 64 hodino-
vého kurzu, který se s ohledem na pandemii přesunul 
do online prostoru.
Aktivity projektu budou pokračovat i v roce 2021. 
Na první pololetí roku jsou naplánovány dva pětihodi-
nové workshopy na téma domácího násilí a zvládání 
agrese. Z workshopů vzniknou metodické materiály.
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Účetní uzávěrku a výkaz zisku a ztráty sestavila 
Ing. Alena Nováková, která dlouhodobě vede kom-
pletní účetní agendu organizace. Ředitelka ji násled-
ně předkládá ke schválení správní radě organizace. 
K vedení účetnictví a hospodaření organizace se vy-
jadřuje revizorka Ing. Lenka Škodová. Vypracovává 
Revizní zprávu, kterou také předkládá správní radě 
ke schválení. 

7.1  Přehled fi nančních zdrojů - dotace a příspěvky

Ministerstvo práce a sociálních věcí 594 795 Kč

Operační program Zaměstnanost 348 161 Kč

Ministerstvo zdravotnictví 40 000 Kč

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 710 000 Kč

Krajský úřad Jihočeského kraje  - registrované sociální služby 3 694 000 Kč

Krajský úřad Jihočeského kraje - programová dotace 942 956 Kč

Město Písek 508 000 kč

Město Milevsko 96 000 Kč

Nadace rozvoje občanské společnosti 290 505,50 Kč

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 443 024 Kč

Sponzorské dary 37 000 Kč
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7.2  Výkaz zisku a ztráty 

Hospodářský výsledek účetní za celou fi rmu za období 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
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8|  Poděkování 
Děkujeme všem, kteří přispěli k rozvoji centra Arkáda, a to jak fi nančně, hmotným darem, nebo 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


