
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Středisko
výchovné péče Archa

Popis poskytované služby: Školské poradenské zařízení, které poskytuje:
poradenství, diagnostiku, terapii, intervenci na školách. Zaměřujeme se na
oblasti: výchovy, vztahů, osobnostní potíže apod. u dětí a mládeže do 26 let,
poskytujeme pomoc i jejich rodičům a vychovatelům. Spolupracujeme se
školami, pedagogům nabízíme metodickou podporu.
Pro koho je služba určena:  Děti a mládež od 3 – 26 let, zákonní zástupci,
pedagogové, vychovatelé.
V čem je služba originální: V Arše se zabýváme všemi fenomény
souvisejícími s výchovou a to v tom nejširším smyslu: „Zlobivými“ dětmi, tj.
situacemi, kdy dítě z nějakého důvodu „nefunguje“, nereaguje tak, jak by si
představovali rodiče, učitelé, či jiní dospělí. Rodiči, kteří hledají cestu ke
svému dítěti. Učiteli, kteří se snaží pochopit své žáky. Dětmi a dospívajícími,
kteří hledají cestu k rodičům. Anebo taky od rodičů. Anebo svou vlastní cestu.
Školními třídami, které nevědí, co se svým spolužákem. Učiteli, kteří nevědí,
co se svými žáky. Žáky, kteří nevědí, co se svými učiteli. Školami, které
nevědí, co s rodiči svých žáků. A tak podobně. To vše i z netradičních úhlů
pohledu. Známe převládající stanoviska, používané postupy a terapeutické
směry. Umíme je používat a je-li to třeba, používáme je. Ale více jdeme cestou
pochopení. Klienta, člověka. O co méně „promlouváme do duše“, o to více
nasloucháme.
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Školní náměstí 11, 537 01 Chrudim Po, Út, St, Čt - 08:00 - 17:00
Pá - 08:00 - 16:00
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Sociální vztahy - pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných,
vrstevnických a společenských vztahů , pomoc při řešení konfliktních vztahů ,
nácvik sociálních dovedností 
Výchova - pomoc s řešením výchovných problémů , poradenství pro rodiny v
náročných výchovných situacích , poradenství pro rodiny v období puberty ,
zprostředkování psychologické pomoci pro děti se specifickými potřebami a
vývojovými vadami , podpora rozvoje osobnosti 
Krizové situace - předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na
krizové linky,…) , podpora při vyrovnávání se s důsledky traumatizujících
událostí (ztráta v rodině, zaměstnání,…) 
Rodina a děti - podpora pěstounů , pomoc dítěti při rozchodu (rozvodu)
rodičů , podpora rodičů při samostatném soužití , podpora péče o dítě v



domácím prostředí 
Vzdělávání - vedení dítěte k plnění školních povinností (např. docházka,...) 
Závislosti - Zprostředkování kontaktů pro léčbu závislostí 
Zdraví - prevence psychosomatických chorob , zprostředkování psychologické
pomoci pro osoby se specifickými potřebami a vývojovými vadami ,
zprostředkování psychologické pomoci , psychologická pomoc (např. pro děti s
ADHD,...) 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: M. Malečková - spec. ped., P. Pražák - psycholog, B.
Bělohlávková - spec.ped.
Kontaktní email: svp.archa (zavináč) archa-chrudim.cz
Kontaktní telefon: 469 623 786
Service Web http://archa-chrudim.cz
Organizace: Středisko výchovné péče Archa

http://archa-chrudim.cz
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/55

	KARTA SLUŽBY
	Název služby/zařízení: Středisko výchovné péče Archa
	Popis poskytované služby: Školské poradenské zařízení, které poskytuje: poradenství, diagnostiku, terapii, intervenci na školách. Zaměřujeme se na oblasti: výchovy, vztahů, osobnostní potíže apod. u dětí a mládeže do 26 let, poskytujeme pomoc i jejich rodičům a vychovatelům. Spolupracujeme se školami, pedagogům nabízíme metodickou podporu.
	Pro koho je služba určena: Děti a mládež od 3 – 26 let, zákonní zástupci, pedagogové, vychovatelé.
	V čem je služba originální: V Arše se zabýváme všemi fenomény souvisejícími s výchovou a to v tom nejširším smyslu: „Zlobivými“ dětmi, tj. situacemi, kdy dítě z nějakého důvodu „nefunguje“, nereaguje tak, jak by si představovali rodiče, učitelé, či jiní dospělí. Rodiči, kteří hledají cestu ke svému dítěti. Učiteli, kteří se snaží pochopit své žáky. Dětmi a dospívajícími, kteří hledají cestu k rodičům. Anebo taky od rodičů. Anebo svou vlastní cestu. Školními třídami, které nevědí, co se svým spolužákem. Učiteli, kteří nevědí, co se svými žáky. Žáky, kteří nevědí, co se svými učiteli. Školami, které nevědí, co s rodiči svých žáků. A tak podobně. To vše i z netradičních úhlů pohledu. Známe převládající stanoviska, používané postupy a terapeutické směry. Umíme je používat a je-li to třeba, používáme je. Ale více jdeme cestou pochopení. Klienta, člověka. O co méně „promlouváme do duše“, o to více nasloucháme.
	Jakou formou je služba poskytována:
	Ambulantní
	Oblasti pomoci a aktivity:  Sociální vztahy - pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a společenských vztahů , pomoc při řešení konfliktních vztahů , nácvik sociálních dovedností  Výchova - pomoc s řešením výchovných problémů , poradenství pro rodiny v náročných výchovných situacích , poradenství pro rodiny v období puberty , zprostředkování psychologické pomoci pro děti se specifickými potřebami a vývojovými vadami , podpora rozvoje osobnosti  Krizové situace - předání kontaktů na příslušné organizace (telefon na krizové linky,…) , podpora při vyrovnávání se s důsledky traumatizujících událostí (ztráta v rodině, zaměstnání,…)  Rodina a děti - podpora pěstounů , pomoc dítěti při rozchodu (rozvodu) rodičů , podpora rodičů při samostatném soužití , podpora péče o dítě v domácím prostředí  Vzdělávání - vedení dítěte k plnění školních povinností (např. docházka,...)  Závislosti - Zprostředkování kontaktů pro léčbu závislostí  Zdraví - prevence psychosomatických chorob , zprostředkování psychologické pomoci pro osoby se specifickými potřebami a vývojovými vadami , zprostředkování psychologické pomoci , psychologická pomoc (např. pro děti s ADHD,...)
	Jaká je cena služby: Zdarma
	Na koho se mohu obrátit
	Kontaktní osoba: M. Malečková - spec. ped., P. Pražák - psycholog, B. Bělohlávková - spec.ped.
	Kontaktní email: svp.archa (zavináč) archa-chrudim.cz
	Kontaktní telefon: 469 623 786
	Service Web http://archa-chrudim.cz
	Organizace: Středisko výchovné péče Archa


