
Krizové centrum 

 
✓ Nevíte si rady s problémy, které na vás dolehly? 

✓ Nejste si jisti ve svých vztazích? 

✓ Trápíte se v manželském, partnerském soužití? 

✓ Dělá vám starost budoucnost dětí? 

✓ Řešíte výchovu svých dětí? 

✓ Má vaše dítě potíže ve škole? Ubližují mu spolužáci? Ubližuje si? 

✓ Opustil vás někdo blízký? 

✓ Ubližuje vám někdo? 

✓ Chováte se násilně ke svým blízkým a chcete to změnit? 

 

 

Jestliže chcete využít naši nabídku pomoci lidem v krizi, jsme tu pro vás. 

S našimi klienty sdílíme jejich trápení, pomáháme jim nalézt rovnováhu 

a společně vytváříme plán řešení krizové situace. Naší cílovou skupinou 

jsou i děti ve věku 11+. 

 

 
Arkáda – sociálně  

psychologické centrum, z. ú. 

Husovo náměstí 2/24 

397 01 Písek 

 

 

 

Všechny nabízené služby jsou pro klienty bezplatné. 
 

Telefon: 382 211 300 

E-mail: info@arkada-pisek.cz 

Provozní doba: 

pondělí, středa, pátek: 8:00 – 15:00  

úterý, čtvrtek: 8:00 – 17:00  

 

mailto:info@arkada-pisek.cz


Další informace pro klienty služby krizová pomoc 

1. Všechny informace, které pracovníkovi sdělíte, zůstávají důvěrné. 

Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. Tato mlčenlivost je prolomena 

v případě, že se pracovník hodnověrným způsobem dozví o přípravě 

nebo spáchání trestného činu dle § 168 Trestního zákona 140/1961 

Sb.  

2. Služby krizové pomoci můžete využít anonymně.  

3. Pracovník pořizuje z konzultace krátký zápis.  Pokud chcete vést 

anonymně, bude zápis veden pod smyšleným jménem. 

4. Při první návštěvě získáte informace o tom, který pracovník se Vám 

bude věnovat. 

5. Individuální konzultace trvá obvykle 60 minut, konzultace s více 

osobami 90 až 120 minut.  

6. Pokud máte objednanou konzultaci a nemůžete se na tento termín 

dostavit, je potřeba se včas omluvit.  

7. Záleží nám na poskytování kvalitní služby, a tak dbáme o profesní 

rozvoj zaměstnanců. 

8. Zajímají nás i Vaše názory, proto můžete podávat podněty na změnu 

– osobně či písemně (na webových stránkách www.arkadacentrum.cz 

můžete využít formulář pro podněty).  

9. V optimálním případě spolupráce končí ve chvíli, kdy dosáhnete 

svého cíle či přání. Obvykle to znamená, že se situaci podařilo 

vyřešit anebo už víte, jak ji zvládnout  

10. Spolupráci můžete ukončit kdykoli bez udání důvodu. Pokud se 

rozhodne službu ukončit pracovník, musí pro to mít závažné důvody 

(např. agresivní jednání, které jej ohrožuje, opakované nedodržování 

domluvených termínů). 

11. Uchováváme jen dokumentaci, která je nezbytně nutná pro 

poskytnutí služby krizové pomoci. Veškeré dokumenty jsou 

skartovány či smazány pět let po ukončení spolupráce.  

12. Ředitelkou centra Arkáda je Mgr. Andrea Veselá Vondrášková.

http://www.arkadacentrum.cz/


 


