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Vážení,

předkládáme Vám Výroční zprávu Arkády za rok 
2021, která Vám poskytne:

• základní informace o poskytovaných regis-
trovaných sociálních službách,

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

• informace o dalších aktivitách Arkády. 

Součástí Výroční zprávy jsou informace o hos-
podaření naší organizace včetně zprávy nezá-
vislého auditora.

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

Písek, 24.6.2022
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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 pro-
fesionálně poskytovat účinnou pomoc 
osobám v krizi.

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

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 
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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 vý-
chovné kompetence a dávají jim praktická 
doporučení, jak s dětmi komunikovat.

Od roku 2016 se mohou na naše krizové 
centrum obracet i děti starší 11 let. Tím 
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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 disponujeme 
moderní vzdělávací místností. Tu Arkáda 
nutně potřebovala, protože organizuje 
různé vzdělávací akce a mezioborová se-
tkávání odborníků. Zároveň vznikla nová 
útulná konzultovna pro děti.

Covidové roky 2020 a 2021 ovlivnily naši 
činnost pouze částečně. Naučili jsme se 
pracovat v online prostoru, soustředili 
jsme se na společné vzdělávání a mezi-
oborovou spolupráci s kolegy, naučili 
jsme se udýchat konzultaci v respirátoru. 
Zároveň jsme si ale uvědomili, že při naší 
práci není nad osobní lidský kontakt.
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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 ob-
rací:

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

• problémy dětí a dospívajících (sebepoškozování, 
sebevražedné jednání, rozvod rodičů, poruchy 
příjmu potravy, problémy se sebepřijetím),

• domácí násilí - fyzické, psychické, sexuální, 
ekonomické (ze strany partnera, vlastní násilné 
chování),

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

• vleklé krize (tranzitorní, těžko změnitelná situ-
ace)

• existenční problémy.

V rámci služby Krizové centrum poskytujeme:
• krizovou intervenci 
• poradenské konzultace při řešení krizových 

situací
• 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.)

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

Otevírací hodiny v Milevsku: 
každé pondělí od 8:00 do 16:00 hodin
Adresa pobočky: Náměstí E. Beneše č. p. 123, Milevsko   
Činnost milevské pobočky byla ukončena k 31. 12. 2021

4.1.2  Statistika 2021

Počet dospělých klientů
361 

(z toho 21 klientů 
řešilo problém 

s domácím násilím)

Počet dětských klientů 88
Počet konzultací 1043
Počet hodin přímé práce 
s klientem 1457 h

Počet hodin nepřímé 
práce pro klienta 472 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 na-
jít odpovídající pomoc. Od doby založení krizového 
centra nás lidé vyhledávají především kvůli krizím 
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 a před-
loňském roce i naši činnost ovlivnila pandemie viru 
Covid-19, což vedlo k zavedení různých organizačních 
a hygienických opatření, díky nimž a díky pracovnímu 
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nasazení celého týmu se podařilo udržet krizové cen-
trum otevřené po celou dobu. 
Více než kdykoli dříve jsme prokázali, že jsme plat-
nou součástí služeb nejen pro dospělé klienty, ale 
také pro děti. Zapojili jsme se do aktivit Mezioborové 
platformy pro práci s dětským klientem. Platforma 
nám umožnila lépe koordinovat naši službu s dalšími 
profesionály - zejména školami, pedopsychiatričkou, 
klinickou psycholožkou, OSPOD… - a užitečně se do-
plňovat při péči o ohrožené děti. Těch v souvislosti 
s následky pandemie přibylo a změnila se i témata, 
která děti řeší. Výrazně se prohloubila jejich izolo-
vanost, jsou úzkostnější a emocionálně rozkolísané. 
Kapacity profesionálů bývají naplněné, častěji než 
dříve zajišťujeme péči do doby, než se jim může začít 
věnovat dětský psychiatr, případně pomáháme sta-
bilizovat situací dětí, než začne působit psychofar-
makologická léčba.

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 následné 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 abstinentskou skupinu, jednou ročně nabízíme uce-
lený program Prevence relapsu.

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 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 14 dní skupina 15:30 – 17:00 hodin
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4.2.2  Statistika

Následná péče 
Typ služby Počet konzultací

Individuální terapie 253

Skupinová terapie (kontakty) 0

Rodinná terapie 3

Sociální práce 20

Celkem 276

4.2.3 Zhodnocení

V roce 2021 službu využilo 31 klientů, z toho 15 klien-
tů abstinovalo od alkoholu, 14 klientů mělo závislost 
na nelegálních drogách, a 2 klienti uvedli jako primár-
ní závislost na výherních automatech nebo sázkách. 
Rodinní příslušníci abstinujících klientů docházeli 
na párové a rodinné konzultace, kde čerpali infor-
mace o přístupu ke svým blízkým a získávali podporu 
v jejich „nové“ roli. Vzhledem k epidemii COVID 19 se 
neuskutečnily žádné skupiny. Standardní abstinenční 
skupina je s frekvencí 1x za 14 dní. S klienty se na za-
čátku spolupráce potkáváme nejvíce na individuál-
ních konzultacích, které tvoří první podpůrný krok 
po návratu z léčebny. Klienti docházejí jednou týdně 
po dobu nejméně dvou či tří měsíců. Pozvolna a po-
dle potřeb jednotlivých klientů se prodlužují odstupy 
mezi jednotlivými sezeními. S každým klientem je se-
staven individuální plán, který se v průběhu našeho 
potkávání může měnit podle aktuální situace klienta. 
Dobrá spolupráce je s psychiatrickými léčebnami, 
které po ukončení léčby poskytují svým pacientům 
informace o Programu následné péče. 

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...).



13

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 9:00 – 12:00

4.3.2 Statistika

Kontaktní centrum Arkáda
Klienti Kontaktního centra

Noví klienti 30

Injekční uživatelé drog 79

Klienti nedrogoví1) 10

Klienti drogoví2) 101
Poznámky:

1) Počet klientů z řad rodinných příslušníků a blízkých uživate-
lů drog, kteří využili služeb nízkoprahového zařízení. 
2) Jde o celkový počet drogových klientů, kteří alespoň jed-
nou během r. 2021 využili služeb nízkoprahového zařazení.

Přehled poskytnutých služeb

První kontakt 30

Výměnný program 716

Krizová intervence 16

Kontaktní místnost 202

Zdravotní ošetření 29

Potravinový servis 336

Asistenční služba 4

Sociální intervence (výkony) 2428
Testování na přítomnost návyko-
vých látek a infekčních onemocnění 127

Hygienický servis 98

Celkem poskytnutých služeb 3986

Celkem kontaktů 1501

Celkem vyměněných jehel

vydané 
36 192 ks, 

přijaté 
37 439 ks
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4.3.3 Zhodnocení

Rok 2021 byl opět nestandardní oproti předchozím 
letům ve smyslu poskytování služeb v souvislosti 
s pandemií Covid-19, kdy díky vývoji pandemie bylo 
potřeba přizpůsobit fungování služby tak, aby byla 
v co nejvyšší únosné míře zachována s ohledem 
na ochranu klientů a v neposlední řadě i pracovníků. 
Čerpali jsme ze zkušeností z roku 2020, používali 
jsme osvědčené postupy a opatření, na která už si 
zvykli i klienti a přizpůsobili se jim. V rámci výměnné-
ho programu jsme klienty zásobili větším objemem 
materiálu. Klienti si také navykli častěji si domlouvat 
využití služeb telefonicky, tím bylo možné lépe orga-
nizovat počty osob ve službě v jeden moment. Díky 
tomu se nám podařilo zachovat službu dostupnou 
v plném rozsahu po celý rok. Do současnosti je také 
potřeba dbát na zvýšená hygienická opatření a po-
užívání ochranných pomůcek (zvýšila se spotřeba 
zdravotnického a dezinfekčního materiálu), která 
s sebou nesou větší personální a v neposlední řadě 
i fi nanční nároky. Dále neustále klademe větší důraz 
na informovanost klientů ohledně pandemické si-
tuace (přímá komunikace s klienty, letáky, faceboo-
kové stránky…) Klienti jsou ochotni se přizpůsobit, 
v tomto ohledu jsme se nesetkali s komplikacemi. 
V roce 2021 jsme vnímali i podporu ze strany doná-
torů a dalších adiktologických zařízení v koordinaci 
opatření, která pomáhala zajistit dostupnost služby 
v plném rozsahu. V roce 2021 došlo k navýšení počtu 
kontaktů i některých poskytovaných služeb oproti 
roku 2020. Dále jsme v Kontaktním centru zazname-
nali obměnu klientely, někteří klienti se vrátili z vý-
konu trestu a znovu začali službu využívat. Několik 
klientů zemřelo. V roce 2021 jsme opět zaznamenali 
nárůst zájmu o služby ze strany matek a nově vyu-
žívají službu osoby z vyloučených lokalit, také díky 
práci Terénního programu Arkáda, kdy pracovníci při 
složitějších zakázkách klienty do KC odkazují.
Cílová skupina Kontaktního centra zůstává stejná. 
Službu využívají uživatelé pervitinu, opiátů, legál-
ní i nelegální uživatelé Subutexu, kteří jej užívají 
nitrožilně, uživatelé alkoholu a uživatelé THC. Dále 
službu využívali klienti z řad squaterů a uživatelé, 

kteří běžně v rámci letních měsíců cestují po repub-
lice. Výjimkou nejsou ani klienti, kteří nepreferují 
žádnou specifi ckou návykovou látku a kombinují je 
(opiáty, stimulanty, benzodiazepiny, alkohol apod.) 
a klienti s duální diagnózou. Klienti nevyužívají 
Kontaktní centrum pouze k výměnnému programu 
zdravotního materiálu, ale i k řešení složitějších 
zakázek (rodinné poradenství, sociální poradenství) 
a zprostředkování dalších služeb (lékaři, ubytování, 
testování, léčba atd.). Proto s jistotou můžeme říci, 
že narostla časová dotace pro individuální práci 
s jednotlivými klienty.
Neustále prohlubujeme spolupráci s dalšími orga-
nizacemi a obcemi v rámci ORP Písek, které jsou 
součástí sítě služeb, spolupracujeme s OSPOD, PMS, 
Nadějí, Romodromem, Charitou, noclehárnou …. 
V rámci týmu Kontaktního centra došlo v roce 2021 
ke změně. Nově od září nastoupila do týmu další 
sociální pracovnice na 0,6 úvazku, nyní má tým 4 
pracovnice v přímé péči o klienty.

4.3.4 Financování

Projekt byl realizován za fi nanční podpory Úřadu vlá-
dy České republiky a Rady vlády pro koordinaci proti-
drogové politiky. Projekt dále podpořil Jihočeský 
kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí České re-
publiky, Město Písek, Obce ORP Písek, sponzoři.

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-
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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 
Klienti Terénního programu

Noví klienti 11
Injekční uživatelé drog 43
Klienti nedrogoví1) 7
Klienti drogoví2) 66

Poznámky:
1) Počet klientů z řad rodinných příslušníků a blízkých uživate-
lů drog, kteří využili služeb nízkoprahového zařízení. 
2) Jde o celkový počet drogových klientů, kteří alespoň jednou 
během r. 2021 využili služeb nízkoprahového zařízení.

Terénní program Arkáda 

Přehled poskytnutých služeb

První kontakt 11
Výměnný program 257
Krizová intervence 1
Zdravotní ošetření 1
Informační servis 380
Sociální intervence 
(výkony) 847

Celkem poskytnutých 
služeb 1497

Celkem kontaktů 711
Celkem vyměněných 
jehel

Vydané 16688 ks,
přijaté 19798 ks

4.4.3 Zhodnocení 

Rok 2021 byl nestandardní ve smyslu poskytování 
služeb v souvislosti s pandemií COVID-19, kdy díky 
různým stupňům vládních opatření bylo potřeba 
přizpůsobit fungování služby tak, aby byla v co nej-

vyšší únosné míře zachována s ohledem na ochranu 
klientů a v neposlední řadě i pracovníků. Čerpali jsme 
ze zkušeností z roku 2020, používali jsme osvědče-
né postupy a opatření, na která už si zvykli i klienti 
a přizpůsobili se jim. V rámci výměnného programu 
jsme klienty zásobili větším objemem materiálu, čímž 
docházelo ke snížení frekvence kontaktů. Také jsme 
klienty méně často navštěvovali v jejich bytech, ale 
služby byly poskytované převážně venku. Při moni-
toringu bylo nalezeno a zlikvidováno 64 kusů jehel. 
Výrazně se zvýšila spotřeba zdravotnického a dez-
infekčního materiálu, pracovníci museli být více os-
tražití a více klást důraz na hygienická opatření. Díky 
tomu se nám podařilo zachovat službu dostupnou 
po celý rok, v rámci 711 kontaktů jsme poskytli 1479 
služeb. Dále pokračujeme v navazování spolupráce 
a provázání sítě služeb s dalšími organizacemi a ob-
cemi v rámci ORP Písek (např. Naděje Písek, Romo-
drom, Noclehárna a Denní centrum, Charita), kde 
máme společnou cílovou skupinu z řad Romů, osob 
bez přístřeší, mladistvých a osob ohrožených sociál-
ním vyloučením. 
V rámci týmu Terénního programu došlo v roce 2021 
ke změně. Nově od září nastoupila do týmu další so-
ciální pracovnice na 0,4 úvazku, nyní má tým 3 pra-
covnice.

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.



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 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

V roce 2021 proběhlo bohužel pouze 6 vzdělávacích 
kurzů v rámci povinného vzdělávání pěstounů (šesti-
hodinové kurzy, které probíhají přímo v Arkádě) a 2 
setkání klubu pěstounů. Velký zájem byl mezi pěstou-
ny o kurzy zaměřené na výchovu dětí, terapeutické 
rodičovství a šikanu. Podařilo se nám uskutečnit i dvě 
vzdělávací akce pro děti z pěstounských rodin. Z dů-
vodu zavedení protiepidemických opatření jsme mu-
seli několik připravovaných vzdělávacích akcí zrušit. 
Pěstouni mohli využít i jiné formy vzdělávání, např. 
samostudium nebo online kurzy. 
Arkáda měla k 31. 12. 2021 uzavřenou Dohodu o výko-
nu pěstounské péče s 54 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 a Milevsko, výjimečně i s jinými 
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městy. Zaměřujeme se na podporu dětí ohrožených 
syndromem CAN, dětí v konfl iktní rozchodové/rozvo-
dové situaci rodičů, v konfl iktním vztahu s jedním ro-
dičem, děti z mnohoproblémových rodin, děti ohro-
žené 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 2021 se tým pracovníků projektu rozhodl pro 
vzdělávání v tématu dětského traumatu. V prosinci 
proběhlo první setkání kurzu Práce s traumatizova-
ným klientem v sociálních službách. 
Významná také byla spolupráce s partnerskou or-
ganizací Prostor pro sociální práci. V rámci realizace 
projektu Zavádění cochemské praxe v regionu Písek 
a Milevsko jsme se zúčastnili pracovních setkání mul-
titýmu, který tvoří opatrovničtí soudci, pracovnice 
OSPOD i zástupce obce advokátů. Tým pravidelně 
refl ektuje svou práci, upravuje pracovní postupy 
a posiluje komunikaci mezi jednotlivými pracovišti. 
Zkušenosti dobré i špatné praxe se snaží využít pro 
další spolupráci s kolegy i klienty. Setkání jsou důle-
žitá i pro nově příchozí kolegy a pomáhají jim s adap-
tací.

5.2.2  Zhodnocení 
V jednotlivých klientských případech sledujeme pře-
devším tyto změny:

• stabilizace přímo dítěte - snížení neurotických 
projevů, šťastnější prožívání svého života, zklid-
nění v rodinných i vrstevnických vztazích, zlep-
šení výkonu ve škole (v docházce, v prospěchu, 
v odolnosti vůči stresu, v sebeovládání apod.),

• posílení rodičovských kompetencí - dosažení do-
hody rodičů při sporu o péči, navázání alespoň 
základní komunikace mezi rodiči, zmírnění ne-
přátelských projevů mezi rodiči, vytvoření pro-
storu pro nové pozitivní zkušenosti a tím i pro 
novou důvěru mezi bývalými partnery, 

• stabilizace sociální situace rodiny, snížení rizika 
výskytu domácího násilí, konkrétní řešení situa-
ce, která ohrožuje dítě.

V roce 2021 jsme v této agendě vedli 43 rodin.

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 do 30. 
6. 2021 na něj navázala projektem 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 
na Písecku. Stěžejní aktivitou projektu byla inovativní 
kampaň, která děti interaktivní formou seznámila s kri-
zovou pomocí a motivovala je k jejímu využití v přípa-
dě potřeby. 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 byly děti ve věku 11 – 18 
let, které přicházely 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 
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nebo izolací od vrstevníků). S dětmi jsme pracovali 
individuálně a často dlouhodobě. V některých přípa-
dech byli ke spolupráci přizváni také rodiče. Práce 
s celým rodinným systémem se nám osvědčila, děti 
dělaly větší pokroky a zlepšení jejich psychického 
stavu bylo rychlejší a trvalejší.

5.3.3  Aktivity projektu

Zásadní aktivitou projektu bylo informovat děti 
na základních školách o službě krizová pomoc. Po-
mocí inovativní kampaně se podařilo hravou formou 
seznámit děti s krizovou pomocí, částečně je zbavit 
ostychu říct si o pomoc a v neposlední řadě je se-
známit s pracovníky, kteří v Arkádě krizovou pomoc 
poskytují. V rámci kampaně jsme s dětmi diskutova-
li o problémech, se kterými se na nás mohou obrá-
tit (např. rozvod rodičů, šikana, sebepoškozování 
apod.). Děti dostaly také propagační materiály s kon-
takty na pracovníky. Za celou dobu trvání projektu 
se podařilo oslovit celkem 622 dětí ze základních 
a středních škol.
Díky projektu se dobře nastavila spolupráce se zá-
kladními školami na Písecku.
Významnou aktivitou projektu bylo poskytování kri-
zové pomoci dětem, tato aktivita pokračuje i nadále. 
V rámci individuálních konzultací s dětmi využíváme 
kromě rozhovoru i další metody, které usnadňují pře-
devším mladším dětem vyjádřit své pocity a trápení. 
Osvědčilo se rozhovor doplnit kresbou, modelová-
ním, kartami nebo jinými hrami. Do praxe jsme také 
zařadili relaxační techniky, které dětem pomáhají 
zvládat úzkost a stres. Ceníme si velkých pokroků, 
které děti dokázaly během spolupráce dosáhnout.

5.3.4  Zhodnocení

Pandemie komplikovala plnění některých aktivit, 
např. nebylo možné seznámit s krizovou pomocí plá-
novaný počet dětí. Přesto se podařilo za dobu trvání 
projektu oslovit celkem 622 dětí ze základních škol 
na Písecku. Naopak poskytování krizové pomoci ne-
bylo pandemií omezeno a těší nás, že děti měly mož-

nost službu využívat neomezeně. Krizová pomoc 
byla za dobu trvání projektu poskytnuta celkem 120 
dětem. 

5.3.5  Financování

Realizace projektu byla podpořena z Nadace rozvoje 
občanské společnosti v rámci programu Včasná po-
moc dětem.
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Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015213

Realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022

Název projektu: Sledování kvality práce v krizovém 
centru Arkáda

Projekt je fi nančně podpořen z Operačního programu 
Zaměstnanost.

Arkáda od 1. července 2020 realizuje  evropský projekt 
zaměřený na zvyšování kvality ve službě krizová po-
moc v ORP Písek a Milevsko. Projekt se zabývá celou 
řadou témat. Začal personálním a procesním auditem, 
následovala revize a aktualizace vnitřních předpisů. 
Při realizaci projektu spolupracujeme s externím od-
borníkem, expertem na management v sociální práci 
PhDr. Petrem Vojtíškem, PhD. Tato spolupráce je vel-
mi intenzivní. V roce 2021 absolvovali pracovníci s ex-
terním pracovníkem 15 workshopů. Workshopy byly 
zaměřené především na problematiku aktualizace 
vnitřních předpisů sociální služby a na evaluaci kvality 
poskytované služby. Výstupy z workshopů jsou vždy 
implementovány do praxe. Projekt řeší také zavádění 
nových způsobů práce a sdílení dobré praxe sociálních 
pracovníků služby s ostatními odborníky ze specializo-
vaných pracovišť.
Vzhledem k omezením kvůli covidu, jsme v průběhu 
roku 2021 museli některé projektové aktivity pozmě-
nit. Místo plánovaných stáží získávali pracovníci nové 
znalosti a zkušenosti prostřednictvím individuálního 
vzdělávání. To vzhledem k situaci probíhalo především 
online formou. Pro celý projektový tým jsme vybrali 

nástavbový kurz „Práce s traumatizovaným klientem 
v sociálních službách“. Jde o 48 hodinový program 
pro pracovníky, kteří už mají absolvovaný kurz krizo-
vé intervence. Pracovníci si osvojují dovednosti, jak 
pracovat s traumatem v jeho emergentní podobě, ale 
také s traumatem z minulosti, které  bylo nějakým způ-
sobem oživeno v současnosti. První dvoudenní setká-
ní proběhlo v prosinci 2021.
Kvůli epidemickým opatřením nebylo možné zreali-
zovat exkurzi na Slovensko, kde jsme chtěli navštívit 
dvě krizová centra. Na srpen 2021 jsme jako náhradní 
variantu dojednali exkurzi do Krizového centra  Nomia 
v Hradci Králové. Sdíleli jsme zkušenosti s velkým ná-
růstem dětských a dospívajících klientů, kteří byli zasa-
ženi izolací od svých vrstevníků  a nároky online výuky.  
Jedním z výstupů  projektu budou také metodické 
materiály ke čtyřem zásadním tématům, se kterými 
se pracovníci ve své praxi často setkávají. Ke každému 
tématu absolvují pracovníci odborný seminář. V roce 
2021 se uskutečnily semináře na témata práce s klien-
tem ohroženým domácím násilím a zvládání agrese.
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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.
Hospodaření organizace bylo ověřeno nezávislým 
auditorem a jeho zpráva je součástí fi nanční zprávy.

7.1  Přehled fi nančních zdrojů - dotace a příspěvky

Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 573 236,22 Kč

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 593 000 Kč

Krajský úřad Jihočeského kraje  - registrované sociální služby 4 408 000 Kč

Krajský úřad Jihočeského kraje - programová dotace 750 000 Kč

Město Písek 512 000 kč

Město Milevsko 96 000 Kč

Nadace rozvoje občanské společnosti 182 658,05 Kč

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 627 936,42 Kč

Finanční dary 24 950 Kč

MŠMT - dotace „Neformální vzdělávání MAS Šumavsko“ 27 187 Kč

Dotace - projekt Česká asociace streetwork „Společně a odborně“ 2 900 Kč
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7.2  Finanční výkazy  

Hospodářský výsledek za celou fi rmu za období 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

1 x příslušnému fin. orgánu

Arkáda - sociálně psychologické centrum zapsaný ústav
Husovo nám.  2/24
Písek 1
397 01(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

ke dni 31.12.2021

Účetní jednotka doručí:

60083204

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 7 7878 010
A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A. I. 5.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 10 080 10 080
Pozemky (031) 10 110110A. II. 1.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11A. II. 2.

Stavby (021) 12 9 7139 713A. II. 3.

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 141141A. II. 4.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14A. II. 5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 116116A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17A. II. 8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.

A. III. Součet A.III.1. až A.III.6.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly – podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -2 070 -2 293
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34 -2 036-1 841A. IV. 6.

(082)
A. IV. 7. -113 -14135Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -116-116A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39A. IV. 11.
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2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 5 2185 606
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51

Materiál na skladě (112) 42B. I. 1.

Materiál na cestě (119) 43B. I. 2.

Nedokončená výroba (121) 44B. I. 3.

Polotovary vlastní výroby (122) 45B. I. 4.

Výrobky (123) 46B. I. 5.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47B. I. 6.

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48B. I. 7.

Zboží na cestě (139) 49B. I. 8.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 111 121
Odběratelé (311) 52 9B. II. 1.

Směnky k inkasu (312) 53B. II. 2.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54B. II. 3.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 5250B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56 1515B. II. 5.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57B. II. 6.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58B. II. 7.

Daň z příjmů (341) 59B. II. 8.

Ostatní přímé daně (342) 60B. II. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 61B. II. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 62B. II. 11.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63 1B. II. 12.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64 4545B. II. 13.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65B. II. 14.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66B. II. 15.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67B. II. 16.

Jiné pohledávky (378) 68B. II. 17.

Dohadné účty aktivní (388) 69B. II. 18.

Opravná položka k pohledávkám (391) 70B. II. 19.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 5 480 5 082
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 3742B. III. 1.

Ceniny (213) 73B. III. 2.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 5 0455 438B. III. 3.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75B. III. 4.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76B. III. 5.

Ostatní cenné papíry (256) 77B. III. 6.

Peníze na cestě (261) 79B. III. 7.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 15 15
Náklady příštích období (381) 81 1515B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 13 00513 616
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4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 8 8819 268
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 6 646 6 342

Vlastní jmění (901) 87 4 6934 804A. I. 1.

Fondy (911) 88 1 6491 842A. I. 2.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89A. I. 3.

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 2 622 2 539
Účet výsledku hospodaření (963) 91 -58xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x-103A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 2 5972 725A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 4 1244 348
B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105

Dlouhodobé úvěry (951) 98B. II. 1.

Vydané dluhopisy (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101B. II. 4.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102B. II. 5.

Dohadné účty pasivní (389) 103B. II. 6.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104B. II. 7.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 832 821
Dodavatelé (321) 106 4776B. III. 1.

Směnky k úhradě (322) 107B. III. 2.

Přijaté zálohy (324) 108B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 387406B. III. 5.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 193231B. III. 7.

Daň z příjmů (341) 113B. III. 8.

Ostatní přímé daně (342) 114 2765B. III. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 115B. III. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 116B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 119B. III. 12.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118B. III. 13.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119B. III. 14.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120B. III. 15.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121B. III. 16.

Jiné závazky (379) 122B. III. 17.

Krátkodobé úvěry (231) 123B. III. 18.

Eskontní úvěry (232) 124B. III. 19.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125B. III. 20.

Vlastní dluhopisy (255) 126B. III. 21.

Dohadné účty pasivní (389) 127 4854B. III. 22.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128B. III. 23.



28



29

IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

60083204

Arkáda - sociálně psychologické centrum zapsaný ústav
Husovo nám.  2/24
Písek 1
397 01

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2021
v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 8242 824A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 9803 980A. I. 1.

Prodané zboží 4A. I. 2.

Opravy a udržování 1145 114A. I. 3.

Náklady na cestovné 336 33A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 7A. I. 5.

Ostatní služby 1 6978 1 697A. I. 6.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceA. II. 9Součet A.II.7. až A.II.9.

Změna stavu zásob vlastní činnosti 10A. II. 7.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní náklady 8 0248 024A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 6 07914 6 079A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 1 94515 1 945A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 17A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 18A. III. 14.

Daně a poplatky 11A. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 120 1A. IV. 15.

Ostatní náklady 174174A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 25A. V. 19.

Dary 26A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 17428 174A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek

A. VI. 22229
Součet A.VI.23. až A.VI.27. 222

Odpisy dlouhodobého majetku 22230 222A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 31A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 33A. VI. 26.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34A. VI. 27.

Poskytnuté příspěvky 44A. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

436 4A. VII. 28.



30



31

Příloha k účetní závěrce
Arkáda - sociálně psychologické centrum, zapsaný ústav

k 31.12.2021

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2021

Popis účetní jednotky:

Název: Arkáda - sociálně psychologické centrum
Sídlo : Husovo nám. 2/24, 397 01  Písek
Právní forma : zapsaný ústav
IČO : 60083204
DIČ: CZ60083204
Zápis v rejstříků ústavů: U 54 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Datum vzniku: 21. března 1994

Předmět hlavní činnosti:

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:
Statutární orgán - ředitel: Mgr. Andrea Veselá Vondrášková

Správní rada: 

Členové správní rady: Mgr. Šárka Uhlíková
JUDr. Petr Fořt, Ph.D
Mgr. Eva Kadlčáková
Ing. Kateřina Procházková
RNDr. Naděžda Vrbová

Zakladatel ústavu: Mgr. Šárka Uhlíková

Účetní období: od 1.1.2021 do 31.12.2021
Rozvahový den: 31.12.2021

Obecné účetní zásady a použité účetní metody:
Zákon č. 586/1992 Sb.,o daních  z příjmů, ve znění platných předpisů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platných předpisů
Vyhláška č. 504/2002 Sb.
České účetní standardy č. 401-414 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky
č. 504/2002 Sb., ve znění platných předpisů

Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 14
Počet zaměstnanců, kteří jsou členy řídících, kontrolních 
orgánů: 2

Osobní náklady zaměstnanců: 8 023 762,00 Kč
z toho mzdové náklady: 6 078 425,00 Kč
z toho zákonné sociální a zdravotní pojištění: 1 945 337,00 Kč

Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Dlouhodobý majetek Pořizovací cena Oprávky k 1.1.2020 Oprávky k 31.12.2021
Administrativní budova, Husovo nám. 2/24, Písek 9 713 497 Kč 1 841 464,00 Kč 2 035 734,00 Kč
Pozemek - parcela St. 1273, 1557/14 109 714 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Automobil Wolkswagen Golf 140 800 Kč 109 472,00 Kč 140 800,00 Kč
Drobný majetek vykázaný v rozvaze 115 910 Kč 115 910,00 Kč 115 910,00 Kč

Způsob odpisování dlouhodobého majetku: metoda rovnoměrného odpisování

Poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb pro 

osoby v obtížných životních situacích (krizová pomoc, telefonická 

krizová pomoc, následná péče, kontaktní centrum, terénní 

program), doprovázení a vzdělávání pěstounských rodin na 

základě pověření k výkonu sociálně právní ochraně dětí, 

poradenství a osvětová činnost pro rodiče a děti v rámci 

pověření k sociálně právní ochraně dětí, realizace osvětových, 

preventivních a vzdělávacích aktivit pro žáky základních a 

středních škol, učitele a veřejnost, práce s dětmi a mládeží v 

rámci mimoškolních aktivit, poskytování pomoci specificky 

ohroženým skupinám (oběti násilí, etnické menšiny, 

nezaměstnaní, apod.), prosazování nových přístupů a moderních 

metod práce v psychosociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví a 

dobrovolné práce.

1
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Příloha k účetní závěrce
Arkáda - sociálně psychologické centrum, zapsaný ústav

k 31.12.2021

Přehled přijatých dotací, příspěvků a darů

Město Milevsko - dotace " Sociální služba krizová pomoc Milevsko 2021" 58 000,00 Kč
Město Milevsko - dotace " Podpora spol. s orgánem SPOD Milevsko" 38 000,00 Kč
Město Písek - dotace " Krizové centrum" 54 000,00 Kč
Město Písek - dotace " Služby následné péče" 58 000,00 Kč
Město Písek - dotace " pomoc rodinám ve spolupráci s orgány SPOD" 150 000,00 Kč
Město Písek - dotace " Kontaktní centrum" 175 000,00 Kč
Město Písek - dotace " Terénní program" 75 000,00 Kč
Jihočeský kraj MPSV - dotace 2021 "Program následné péče" 396 000,00 Kč
Jihočeský kraj MPSV - dotace 2021 "Krizové centrum" 1 861 000,00 Kč
Jihočeský kraj MPSV - dotace 2021 "Kontaktní centrum" 1 560 000,00 Kč
Jihočeský kraj MPSV - dotace 2021 "Terénní programy" 591 000,00 Kč
MPSV - dotace "Podpora rodiny" 567 561,00 Kč
MPSV - dotace COVID 2021 mzdové náklady "Kontaktní centrum" 97 674,00 Kč
MPSV - dotace COVID 2021 mzdové náklady "Terénní program" 32 112,00 Kč
MPSV - dotace COVID 2021 29 495,00 Kč
MPSV - dotace "Sledování kvality práce v krizovém centru Arkáda" 846 394,22 Kč
Jihočeský kraj - dotace"Zůstat dobrým rodičem i po rozvodu" 100 000,00 Kč
Jihočeský kraj - dotace"Terapeutická podpora ohrožených dětí" 50 000,00 Kč
Jihočeský kraj - dotace "Kontaktní centrum" 500 000,00 Kč
Jihočeský kraj - dotace "Terénní program" 100 000,00 Kč
MŠMT - dotace "Neformální vzdělávání MAS Šumavsko" 27 186,90 Kč
Úřad vlády ČR - dotace "Kontaktní a poradenské služby" 441 000,00 Kč
Úřad vlády ČR - dotace "Terénní programy" 152 000,00 Kč
Příspěvek NROS - "Arkáda pomáhá dětem" 182 658,05 Kč
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 627 936,42 Kč
Dotace - projekt Česká asociace streetwork "Společně a odborně" 2 899,83 Kč
Finanční dar Obec Čížová 2 000,00 Kč
Finanční dary fyzické osoby 22 950,00 Kč
CELKEM 10 797 867,42 Kč

Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a splatné daňové nedoplatky

Závazky pojistného na sociální pojištění k 31. 12. 2021: 0,00 Kč
Závazky pojistného veřejného zdravotního pojištění k 31. 12. 2021: 0,00 Kč
Daňové nedoplatky k 31. 12. 2021: 0,00 Kč

Nerozdělený zisk -102 792,75 Kč

Způsob zjištění základu daně:

Zdroj Výnosy Náklady Daňový základ
Dotace, příspěvky - §18a odst. 1b 10 772 917,42 Kč 10 772 917,42 Kč 0,00 Kč
Přijaté finanční dary 24 950,00 Kč 24 950,00 Kč 0,00 Kč
Hlavní činnost 393 321,85 Kč 454 071,19 Kč -60 749,34 Kč
Rozdíl daňových a účetních odpisů 0,00 Kč -3 168,00 Kč 0,00 Kč
CELKEM 11 191 189,27 Kč 11 248 770,61 Kč -60 749,34 Kč

V Písku, dne 30. 6. 2022

Přílohu k účetní závěrce sestavila: Alena Nováková

Přílohu k účetní závěrce schválila: Mgr. Andrea Veselá - Vondrášková

Rozdělení výsledku hospodaření z roku 2020:

2
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7.3  Zpráva nezávislého auditora 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zakladateli účetní jednotky Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú.

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú. („Společnost“) 

sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty za 
rok končící 31. 12. 2021 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných metod a další 
vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2021 a 
nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními 
předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro 

audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími 
aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým 
Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a 
vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní skutečnosti
Účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2020 nebyla auditována.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční 

zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností 

souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace 
nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce 
získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) 
nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech 
vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace 
splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracováni ostatních informací v kontextu 
významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek 
činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, 

jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při 
provádění auditu, ostatní informace neobsahuji významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených 
postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku
Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu 

s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní 
závěrky, tak aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího 
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, 
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kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou 
možnost než tak učinit. 

 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) 
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra 
jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve 
všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti 
mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně 
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní 
závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu 
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené 
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat 
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že 
neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko 
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu 
mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení 
vnitřních kontrol. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, 
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom 
mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a 
informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
statutárním orgánem, a zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) 
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti 
v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. 
Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, 
které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k 
tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní 
závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení. 

 
Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o 

významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním 
kontrolním systému. 
 
 
kratkyaudit s.r.o. 
K nádraží 225, 664 59 Telnice 
Evidenční číslo 583 
 
Ondřej Krátký 
Evidenční číslo 2437 
 
 
24. června 2022 



35

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


