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Předmluva 
Vážení, 

dovoluji si Vám představit zásadní plánovací dokument pro oblast sociální politiky na území 

města Příbram na léta 2022–2025, kterou je Strategie sociálního začleňování města Příbram. 

Je to živý dokument, který vznikl v návaznosti na již dvě Strategie sociálního začleňování, které 

stanovili a implementovali více než stovku opatření, specifických cílů a priorit v oblastech: 

bydlení, zaměstnanost, sociální služby, rodina, vzdělávání a prevence kriminality. 

V minulosti, konkrétně od roku 2015 sloužili strategie mimo jiné jako zásadní podklady pro 

alokaci peněžních prostředků. Pro samotné město Příbram to znamenalo během finanční 

podporu, a to ve výši 72,5 mil. Kč1. 

Revidovaný plán pro léta 2022–2025 je pro naše potřeby zjednodušeně koncipován do dvou 

hlavních částí – analytické a návrhové. V analytické části plán definuje oblasti s ohledem na 

aktuální potřebu v území, která vyšla z monitoringu plnění SPSZ 2018–2021. Identifikuje 

a rozebírá aktuální problémy pomocí kvalifikovaných metod a popisuje současný stav pomocí 

„tvrdých“ dat získaných z území. Návrhová část se pak skládá z jednotlivých kroků, které cílí na 

řešení nejproblematičtějších oblastí. Zásadní změnou v její tvorbě je fakt, že byla zpracována 

bez metodické podpory Agentury sociálního začleňování. Ta se po sedmi letech intenzivní 

spolupráce rozhodla podpořit více zasažené lokality sociálním vyloučením, než je město 

Příbram.  

Stejně jako v minulosti věřím, že bude dokument životaschopným materiálem, který povede 

ke zlepšování kvality života sociálně vyloučených obyvatel Příbrami a občanů ohrožených 

sociálním propadem. Z tohoto důvodu bylo hlavním záměrem zajistit provázanost 

a udržitelnost stávajících aktivit, které občané kvitují a pokračovat v nenaplněných záměrech. 

Může se zdát, že v současné době bylo schváleno na území města Příbram několik obdobných 

rozvojových dokumentů. Samotný materiál z nich dokonce čerpá. Potřebnost proč mít platnou 

Strategii sociální začleňování však chápu ve dvojím smyslu. Zaprvé tím získáme komplexní 

dokument, který sahá do všech koutů sociální oblasti. Zadruhé tím připravíme město 

a organizace působící na jeho území na čerpání dotačních titulů (OPVVV, OPZ a IROP), přestože 

jejich zacílení je doposud stále nejasné. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se na zpracování materiálu podíleli. Je to okolo 

deseti organizací a institucí, které ve městě působí a které do pracovních skupin nominovali 

své pracovníky. Vám, čtenářům přeji inspirativní čtení, které může přispět k prohloubení Vaší 

orientace v neustále se proměňující problematice sociální politiky v této nelehké době. 

         Mgr. Jan Konvalinka 
           starosta města 
  

                                                      
1 SPSZ 2015–2018 realizovalo projekty ve výši SPSZ 57,7 mil. Kč. Navazující 2018–2021 pak 14,8 mil. Kč. 
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1. Úvod a popis současného stavu 
Strategie sociálního začleňování města Příbram 2022–2025 (dále jen „Strategie“) je zásadní 

plánovací dokument, který pokrývá hlavní oblasti významné pro sociální začleňování osob 

sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených. Pod Odborem sociálních věcí 

a zdravotnictví města Příbram vzniká v řadě již třetí Strategie, která stanovuje priority, 

opatření k dosažení stanovených cílů sociálního začleňování na území města. Je podložena 

reálnými daty a analýzami a zpracovávána ve spolupráci s partnery v území. 

Strategie staví na tom, co v území již vzniklo a využívá těchto výstupů při diskuzi s partnery 

v území. Zároveň se odvíjí a plně respektuje národní, regionální a lokální strategické 

dokumenty.  

Základní východiska pro tvorbu dokumentu představují následující dokumenty: 

• Strategie sociálního začleňování 2021–2030 

• Evaluace Strategického plánu 2015–2018 (zpracoval evaluační tým ASZ) 

• Strategický plán sociálního začleňování města Příbram pro období 2018–2021 (SPSZ 2) 

• Strategický plán sociálního začleňování města Příbram pro období 2015–2018 (SPSZ 1) 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram 2022–2024 

• Strategický plán rozvoje města Příbram na období let 2022–2030 

Strategie zohledňuje zkušeností s realizací opatření, jež jsou obsažena v dílčích tematických 

dokumentech, zejména: 

• Tematický akční plán – k bydlení 

• Analýza potřeb – Místní akční plán II 

• evaluační plány jednotlivých projektů OPZ (Sociální a dluhová poradna, kancelář 

prostupného bydlení MĚÚ Příbram aj.) 

• SWOT analýza Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP 

Příbram 2022–2024 

• Místní plán inkluze (MPI) 2019–2022 

 

1.1 Město Příbram jako nositel strategie sociálního začleňování 

Strategický přístup k sociálnímu začleňování ve městě Příbram datujeme od roku 2014, kdy 

započala spolupráce Města Příbram s Agenturou pro sociální začleňování (dále ASZ)2. Město 

Příbram navázalo na metodiku koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 

(dále KPSVL)3 a sestavilo lokální partnerství z místních aktérů, které vedlo ke společné tvorbě 

prvního Strategického plánu sociálního začleňování (11/2014 do 09/2015), jeho monitoringu 

a vyhodnocení. 

                                                      
2 Agentura pro sociální začleňování (ASZ) byla nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního 
začleňování.  
3 Metodika KPSVL podrobně dostupná zde http://www.socialni-zaclenovani.cz/KPSVL. 
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Tento dokument byl klíčový pro získání několika dotačních titulů a následnou realizaci 

8 projektů4 z dotačních titulů Evropské unie5. Pro samotné město Příbram to byl zcela zásadní 

milník v oblasti sociálního začleňování. Nejen, že byly realizovány projekty v celkové výši 57,7 

mil. Kč, ale zároveň se městu otevřelo široké pole působnosti v aktivitách s osobami 

ohroženými sociálním vyloučením. Zároveň se téměř zdvojnásobila nabídka sociálních služeb 

(např. vznik kanceláře prostupného bydlení, otevření Nízkoprahového denního centra 

a noclehárny, vznik aktivizačních služeb) a vzrostl počet pracovníků (navýšení cca o 18 

pracovních míst).  

V rámci SPSZ 2015–2018 bylo stanoveno 102 opatření, 26 specifických cílů a 14 priorit 

v oblasti sociálního začleňování a vzdělávání. Více jak 76 % těchto cílů bylo úspěšně 

naplněno6.  

Za účelem zajištění provázanosti těchto aktivit, které měly dle analýz a vyhodnocení 

jednotlivých služeb na sociální začleňování v lokalitě významný dopad, vznikl v roce 2018 

navazující Strategický plán 2018–2021. Ten byl schválen v listopadu 2018. Tento navazující 

dokument měl obdobnou strukturu jako SPSZ 1 s tím rozdílem, že hlavní koordinační úlohu 

tvorby SPSZ 2 převzalo město. Klíčovou osobou pro jeho řízení a koordinaci byl od dubna 2017 

koordinátor pro sociální začleňování a vzdělávání (koordinátor SZV). Samotnému schválení 

dokumentu předcházela řada zásadních kroků jako zhodnocení SPSZ 1 (viz kap. 3 Plnění SPSZ 

1 - nenaplněné/zpožděné intervence) a podkladové Situační analýzy (dále jen SA, 2017). Na 

formulaci cílů SPSZ 2 se také pracovalo v rámci pracovních skupin (od května 2017 do května 

2018) a individuálně s jednotlivými zástupci služeb v Příbrami. Výsledkem bylo rovněž 

stanovení specifických cílů (opatření), které tvořily řetězec kroků s měřitelným výstupem 

(bližší informace naleznete v kapitole 2. Analýza oblastí podporující sociální začleňování na 

základě vyhodnocení SPSZ 2018–2021). 

SPSZ 2 ve své podstatě navazoval na stávající aktivity SPSZ 1. Nebyl tolik obsáhlý a jedním 

z jeho hlavních cílů bylo zajistit provázanost a udržitelnost aktivit ze SPSZ 1 do dalších let. Pro 

strategii sociálního začleňování měl významnou roli zejména v oblasti bydlení. V roce 2019 byl 

SPSZ 2 rozšířen o Tematický akční plán - bydlení, díky kterému získalo město Příbram další 

podporu formou dotačních titulů. Celkem se jednalo o podporu čtyř stávajících projektů ve 

výši 14,8 mil. Kč. V oblasti sociálního začleňování tato podpora znamenala naplnění dvou 

hlavních priorit. První priorita byla zaměřena na zajištění snazšího prostupu cílové skupiny 

do standardní formy bydlení. Druhá cílila na snížení počtu rodin s dětmi a jednotlivců na 

ubytovnách. 

 

                                                      
4 Mezi úspěšné žadatele patřilo: město Příbram, CSZS, Ponton, z. s., Rubikon Centrum a Magdalena o.p.s. formou 
služby pro CSZS. 
5 Výzva č. 042, Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) uzavřená výzva speciálně pro 
lokality spolupracující s ASZ (ukončení 31. 10. 2016). Cílem výzvy bylo zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených 
sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce. 
6 Více viz SPSZ 2018-2021, str. 26-28. Realizace evaluace ze strany ASZ v době zpracování TAP probíhá. 
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V obecné rovině tak můžeme konstatovat, že v posledních osmi letech (2014–2022), patří 

mezi hlavní nástroje strategického začleňování města Příbram: 

• koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám, jehož cílem je zajištění 

realizace místních opatření sociální integrace založených na lokálních potřebách, 

• projekty financované prostřednictvím specifického mechanismu z prostředků ESIF, 

• tvorba a schválení strategických dokumentů (např. SPSZ, tematické akční plány), 

• propojování místních subjektů, aby při sociálním začleňování spolupracovaly (např. 

pracovní skupiny, lokální partnerství). 

V neposlední řadě nesmíme opomenout sociální práci, která představuje často opomíjený, 

zato zcela stěžejní nástroj pro podporu sociálního začleňování. Vedle oblastí zaměřených na 

její rozvoj se doposud všechny tři strategie zaměřují na následující témata: 

• přístup k bydlení, prevence ztráty bydlení a udržení bydlení 

• přístup k zaměstnání a k jeho udržení 

• sociální služby 

• podpora rodiny 

• podpora dalších služeb poskytovaných s cílem posílit sociální začleňování a zamezit 

sociálnímu vyloučení 

1.2  Demografická situace ve městě Příbram – město Příbram jako nositel 

Strategie 

Popis demografické situace ve městě vychází z detailně zpracované analytické části 

Strategického plánu rozvoje města Příbram 2022–2030, jehož cílem je zmapovat aktuální stav 

v jednotlivých oblastech rozvoje města. Díky kvalitnímu sběru dat již víme, že ve městě 

Příbrami bylo k 31. 12. 2020 evidováno 32 248 obyvatel, přičemž součet obyvatel pro celý 

okres činil 115 1047. 

Tabulka 1 Stav obyvatel města Příbrami ve vybraných letech (údaj platný vždy k 31. 12. daného 
roku) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Počet obyvatel 
celkem 

32 897 32 867 32 642 32 503 32 248 

v tom  
podle 

pohlaví 

muži 15 774 15 735 15 623 15 545 15 428 

ženy 
17 123 17 132 17 019 16 958 

16 820 

v tom  
ve věku 

(let) 

0-14 4 753 4 831 4 805 4 804 4 767 

15-64 21 623 21 256 20 918 20 602 20 268 

65 a více 6 521 6 780 6 919 7 097 7 213 

Průměrný věk 43,2 43,5 43,7 44,0 44,2 

zdroj: Analytická část SPRM, s. 14; ČSÚ link zde 

                                                      
7 Při rozloze 33,41 km2 to představuje hustotu osídlení 965,2 obyvatele na km2. 

 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31548&u=__VUZEMI__43__539911#w=
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V roce 2020 činil průměrný věk obyvatele Příbrami 44,2 let, což je o 1 rok více, než tomu bylo 
v roce 2016. 

Z níže uvedeného grafu vyplývá, že počet obyvatel každý rok mírně klesá. V roce 2010 žilo ve 
městě Příbrami 34 068 obyvatel, na konci roku 2020 to bylo již 32 248 obyvatel. 

Obrázek 1 Vývoj počtu obyvatel Města Příbrami v letech 2010–2020 (údaj platný vždy k 31. 12. 
daného roku) 

 

zdroj: Analytická část SRPM, s. 15; ČSÚ 

Pokles počtu obyvatel lze zaznamenat ve věkové skupině 15 – 64 let, naopak ve věkové 
kategorii 0 – 14 let lze zaznamenat mírný nárůst. Ve věkové kategorii 65 a více let je 
zaznamenán rovněž nárůst, což souvisí se stárnutím populace. 

V posledních pěti letech (2015–2020) byl vždy celkový přírůstek obyvatel Příbrami záporný, 
respektive dochází k úbytku obyvatelstva a k navyšování migračních ztrát. 

V okrese Příbram je rovněž zaznamenán přirozený úbytek obyvatelstva (více lidí umírá, než se 
narodí), ale přírůstek stěhováním je naopak kladný, celkový přírůstek obyvatel je poté díky 
tomu kladný a počet obyvatel v okrese tak každý rok mírně stoupá.  

Dle nejaktuálnějších údajů z ČSÚ žilo v okrese Příbram k 31. 12. 2019 celkem 3 213 cizinců, 

z toho 1 353 žen a 1 860 mužů. Dle národnostního složení zde žije nejvíce Ukrajinců (931), kteří 

jsou dále následování Slováky (760). 
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2. Analýza oblastí podporující sociální začleňování na základě 

vyhodnocení SPSZ 2018–2021 
Analýza oblastí podporující aktivity sociálního začleňování v letech 2018–2021 se opírá 

zejména o Evaluační zprávu, která byla vypracována odborným evaluačním týmem ASZ na 

konci roku 2019. Tato část si klade za cíl analyzovat a vyhodnotit poslední dostupná data na 

základě rešerše evaluačních zpráv (2019) a metodou desk research. Dále vychází 

z monitoringu a evaluací priorit, které vyhodnotil koordinátor pro sociální oblast (05/2021–

09/2021) a odborných poznatků členů jednotlivých PS. 

SPSZ 2 řešila pět základních oblastí (bydlení, zaměstnanost, rodina a sociální služby, 

vzdělávání, bezpečnost a prevence kriminality), přičemž největší důraz kladla na oblast 

bydlení.  

Následující dílčí kapitoly krátce popisují opatření SPSZ 2, která byla realizována včetně jejich 

dopadů.  

Dále přináší kvalifikovaná data, která byla získána sběrem v území v období červen 2021 až 

únor 2022, případně z rešerší dat jiných aktuálních a schválených dokumentů. Jednotlivé 

kapitoly popisují realizované projekty z problematických oblastí, nenaplněné intervence, 

situaci v Příbrami na přelomu roku 2021/2022 a v neposlední řadě popisují problémy, které 

byly stanoveny členy nových PS za jednotlivé oblasti. 
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2.1 Bydlení 

Oblast dostupného bydlení je dlouhodobě hodnocena jako nejpalčivější problém sociálního 

začleňování ve městě. Z toho důvodu bylo této tematické oblasti věnováno nejvíce 

pozornosti. V návrhové části SPSZ 2 byly stanoveny 3 prioritní osy: 

• Zajištění standardního a dlouhodobého bydlení sociálně slabých domácností  

• Efektivní řešení problematiky bezdomovectví a situace osob ohrožených ztrátou 

bydlení 

• Pokračování v systematické spolupráci relevantních úřadů, komisí a organizací za 

účelem zlepšení bytové situace sociálně slabých domácností 

V rámci těchto prioritních os bylo pro oblast bydlení připraveno 8 specifických cílů. Z šetření 

výzkumného evaluačního týmu jich bylo naplněno cca více jak polovina (5 plně, 3 částečně).  

Celkově došlo v Příbrami k velkým pokrokům v oblasti bydlení. Významně se rozšířily služby 

pro lidi bez domova, vznikly nové kapacity krizového a sociálního bydlení. Díky zavedení SPB 

je navíc usnadněn a zefektivněn přechod klientů mezi jednotlivými stupni bydlení. Podstatné 

navýšení zaznamenaly také služby prevence ztráty bydlení, a to zejména díky podpoře 

dluhové problematiky.  

2.1.1 Naplněné specifické cíle/intervence 

Cíl Termín Naplnění 

1. V období 2019-2021 

podpořit programy 

prevence ztráty bydlení 

pro minimálně 200 klientů 

2019-2022 Aktivita byla naplněna pomocí 

finančních prostředků na 

realizaci z OPZ, KÚSK. 

2. Od 2019 podpořit řešení 

dluhové problematiky 

nájemníků bytů zejména 

s důrazem na aktivizaci 

nájemníků v procesu 

oddlužení 

2019-2022 Aktivita byla naplněna skrze: 

- pravidelný monitoring 

dluhů, 

- setkání u kulatých 

stolů, 

- PS s MĚRK, 

- tvorba splátkových 

kalendářů. 

3. V období 2019-2021 

zahájit rekonstrukci 

prostorů Azylového domu 

2019-2021 Na přelomu roku 2019 a 2020 

bylo položeno lino na 

schodištích v klientské části 

Azylového domu. Docházelo 

také průběžně k renovaci 

jednotlivých pokojů klientů. 

 V průběhu prvního pololetí 

2020 došlo k renovaci zázemí 

sociálních pracovníků.  Na 

podzim 2020 byly dokončeny 

obklady v koupelně sociálních 
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pracovníků, topení a sprchový 

kout. 

 

4. Od 2019 rozvíjet a 

zefektivnit systém 

sociálního a prostupného 

bydlení pro minimálně 50 

osob bez domova a 

ohrožených ztrátou 

bydlení. 

Od 2019 Aktivita byla naplněna 

především díky zachování 

pravidelného setkávání PS – 

bydlení v rámci projektu OPZ.  

5. Od 2019 posílit terénní 

sociální služby zaměřené 

na aktivizaci osob bez 

domova a ohrožených 

ztrátou bydlení 

2019–2022 Aktivita byla naplněna pomocí 

finančních prostředků na 

realizaci z OPZ, KÚSK. 

 

2.1.2 Nenaplněné intervence 

o Do roku 2021 zajistit dostatečnou kapacitu bydlení (30 nových standardních bytů) pro 

různé cílové skupiny 

o Podpora soc. začleňování pomocí modelu „Housing first“ 

o Od roku 2018 v rámci systému prostupného bydlení navrhovat a implementovat 

systémové změny ve spolupráci s relevantními úřady, orgány, platformami 

a soukromými subjekty. 

Bližší informace včetně schémat, opatření a analýzy jednotlivých ubytovacích zařízení 

detailněji popisuje Evaluační zpráva 2019, s. 13-21.  

2.1.3 Situace v Příbrami v oblasti bydlení v roce 2021/2022 

Tabulka 2 Velikost městského bytového fondu v Příbrami k lednu 2022 

zdroj: MěRK, 01/2022 

 

Níže uvedená Tabulka 2 zobrazuje bilanci počtu osob v bytové nouzi a dostupných ubytovacích 

kapacit v Příbrami a demonstruje tak vysokou míru potřebnosti zajištění dalšího standardního 

bydlení a dlouhodobé a systematické podpory sociálně slabých domácností. 

Obec 

Počet bytů Cena/m2 

Poznámka 
celkem 

Z toho 
sociál. 

standard sociální 

Příbram 
31.160 obyv. 

599 

29 naše 
se soc. 

program 
+ 2 dle 
MěRK 

100 Kč/m2 

a výše 
(soutěží 

cenu) 

50 Kč/m2 

Z toho 183 
standardních. 

331 DPS; 23 KODUS; 5 
služební; 26 PVO,  
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Tabulka 3 Počet osob v bytové nouzi využívajících sociální služby a poradenství na území města 
Příbram 

Stupeň prostupného 
bydlení 

Počet 
ubytovaných 

osob 

Povinný 
program 
sociální 
práce8 

Počet osob 
s programem 
sociální práce 

Počet osob, které 
využívají další 
sociální služby 

0. 
NDC/osoby bez 
přístřeší 

38 ano 38 10 

1. 

Ubytovny 
soukromé 

800 – 1000 ne 90 
Krizové intervence 200, 
jednorázové akce, např. 

Ahoj podzime -150 

Městská ubytovna 22 

Ano (bez 
vlivu na 
platnost 

smlouvy o 
ubytování) 

22 22 

2. Sociální bydlení  57 ano 57 42 

3. 
Byty PVO 59 Ne 5                     5 

Standardní bydlení 435 Ne -  -  

zdroj: evidence OKbase, interní monitoring projektu Podpora sociálních služeb rozvoje systému SPB, 01/2022 

Tabulka 4 Přehled CS zapojené v projektu SPB 

Popis 2019 2020 20219 

Počet klientů, kteří se obrátili na kancelář SPB  197 149 154 

Počet intervencí s klienty 443  413 265 

Počet podpořených osob CS více jak 40 hodin 78 99 90 

Počet zájemců o soc. byt z ubytoven 61 50 48 

Počet zájemců o soc. byt z Azylového domu 16 7 17 

Počet zájemců o soc. byt z NDC/ulice 14 10 11 

Počet klientů v městské ubytovně k 31.12 25 27 30 

Počet žadatelů o sociální byt-celkem   52 

zdroj: evidence OKbase, monitoring projektu, ZOR, přelom roku 2021/2022 

 

 

                                                      
 
9 K 19.1.2022 
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Tabulka 5 Přehled CS zapojené v projektu SPB – žijící ve 29 sociálních bytech (2. stupeň) 

Popis 2019 2020 202110 

Počet CS v soc. bytech 41 41 60 

Počet CS, která si bydlení 
udržela/prostoupila 

15 13 12 

Počet osob, která si bydlení 
neudržela/propadla 

4 2 2 

zdroj: evidence OKbase, monitoring projektu, ZOR, přelom roku 2021/2022 

2.1.4 Realizované projekty v oblasti bydlení v rámci KPSVL z ESI 

• Název projektu: „Podpora soc. začleňování rozvojem služeb systému prostupného 

bydlení“ (zkr. podpora soc. začleňování rozvojem služeb SPB) 

Výše alokace: 4 682 446,25 Kč 

Příspěvek Unie: 3 980 079,31 Kč 

Národní veřejné zdroje: 468 244,62 Kč 

Vlastní zdroj financování: 234 122,32 Kč 

Doba trvání projektu: 1. 6. 2017 – 30. 5. 2020 

• Název projektu: „Podpora soc. vyloučených a soc. vyloučením ohrožených obyvatel 

města Příbram při získávání a udržení si bydlení“ (zkr. Podpora v bydlení) 

Výše alokace: 4 392 970,75 Kč 

Příspěvek Unie: 3 734 025,13 Kč 

Národní veřejné zdroje: 439 297,08 Kč 

Vlastní zdroj financování: 219 648,54 Kč 

Doba trvání projektu: 1. 6. 2020 – 30. 6. 2022 

2.1.5 Problémy v oblasti bydlení 

V rámci Pracovní skupiny bydlení byly formou brainstorming definovány konkrétní problémy 

v této oblasti. Každý z aktérů měl předem k dispozici kvalifikovaná data a vycházel ze svých 

zkušeností a odborných znalostí. Stanoveny byly tyto: 

• Nedostatečná kapacita bytového fondu ve vlastnictví města Příbram 

• Nedostatečné kapacity krizového bydlení ve vlastnictví města Příbram 

• Předluženost žadatelů o dostupné bydlení 

• Nedostatečné finanční prostředky na placení kaucí při prostupu do standardní formy 

bydlení 

• Velký počet žadatelů o sociální byt z komerčního bydlení  

• Velký počet rodin s dětmi na soukromých ubytovnách 

• Tedy obtížný prostup CS do standardní formy bydlení 

• Absence bytové politiky města Příbram 

                                                      
10 K 19. 1. 2022 
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• Nekoordinovaná údržba bytového prostoru ve vlastnictví města Příbram 
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2.2 Zaměstnanost 

V návrhové části pro oblast zaměstnávání byly stanoveny 3 základní prioritní osy:  

• Aktivizace cílové skupiny ve vztahu k trhu práce 

• Rozvíjet koncepci systému prostupného zaměstnávání 

• Vznik sociálního podniku 

V rámci těchto prioritních os bylo pro oblast zaměstnávání připraveno 6 specifických cílů. 

Specifické cíle byly dle kvalifikovaných odhadů naplněny cca z 95 % (5 plně, 1 nerealizován). 

2.2.1 Naplněné specifické cíle/intervence 

Cíl Termín Naplnění 

1. Zavést nové kurzy 

zaměřené na kompetence 

uplatitelné na trhu práce 

pro minimálně 200 osob 

z cílové skupiny 

2019-2020 Aktivita byla naplněna pomocí 

finančních prostředků na 

realizaci z OPZ, KÚSK. Činnost 

NNO Rubikon byla ukončena 

spolu s projektem v roce 2020. 

2. Rozšířit kapacity 

pracovního poradenství 

2019-2022 Aktivita byla naplněna pomocí 

finančních prostředků na 

realizaci z OPZ, KÚSK. Činnost 

NNO Rubikon byla ukončena 

spolu s projektem v roce 2020. 

3. Rozšířit nabídku a 

kapacity motivačních 

kurzů 

2020 Aktivita byla naplněna pomocí 

finančních prostředků na 

realizaci z OPZ, KÚSK. Činnost 

NNO Rubikon byla ukončena 

spolu s projektem v roce 2020. 

4. V období 2019-2020 

podpořit realizaci 

vybraných rekvalifikací se 

zaměřením na CS 

2019-2020 Aktivita byla naplněna pomocí 

finančních prostředků na 

realizaci z OPZ, KÚSK. Činnost 

NNO Rubikon byla ukončena 

spolu s projektem v roce 2020. 

5. Do konce roku 2020 bude 

zahájena činnost 

sociálního podniku/firmy 

Od 2021 Aktivita je realizována Farní 

charitou bez podpory 

dotačních titulů. 

 

2.2.2 Nenaplněné intervence 

• Do konce roku 2021 rozvíjet koncepci prostupného zaměstnávání s vytvořením 

alespoň 12 TPM, 20 nových míst v režimu veřejně prospěšných pracích, alespoň 10 

nových SÚPM pro sociálně vyloučené či vyloučením ohrožené osoby. 
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2.2.3 Situace v Příbrami v oblasti zaměstnanost v roce 2021/2022 

K 31.12.2021 evidovala Krajská pobočka ÚP ČR v Příbrami, kontaktní pracoviště v Příbrami 

(dále jen KoP v Příbrami) celkem 3 119 uchazečů o zaměstnání, což je o 267 více než ke konci 

předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 se počet uchazečů snížil 

o 459 osob. 

 K 31.12.2021 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v okrese Příbram činil 4,1 %, (tj. o 0,4 

procentního bodu více než minulý měsíc). Ve Středočeském kraji podíl nezaměstnaných na 

obyvatelstvu dosáhl výše 3,0 % (tj. o 0,1procentního bodu více než minulý měsíc), a v České 

republice ke stejnému datu podíl činil 3,5 % (tj. o 0,2 procentního bodu více než minulý měsíc). 

V průběhu prosince bylo KoP v Příbrami nově zaevidováno 544 uchazečů o zaměstnání. Je to 

o 169 nově evidovaných uchazečů více než v předchozím měsíci a o 5 méně než v prosinci 

2020. 

KoP v Příbrami evidoval k 31.12.2021 celkem 4473 volných pracovních míst. Je to o 524 

volných pracovních míst méně než v předchozím měsíci a o 749 volných pracovních míst více 

než v prosinci 2020. Na jedno volné pracovní místo v současné době připadá v průměru 0,7 

uchazeče (minulý měsíc 0,6). 

K 31.12.2021 evidoval KoP v Příbrami 202 volných pracovních míst pro občany se zdravotním 

postižením, na jedno volné místo tak připadá 1,9 osob se ZP (min. měsíc 2,0). Volných 

pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 646, na jedno volné místo tak 

připadá 0,2 osob absolventi a mladiství (min. měsíc 0,3). 
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Obrázek 2 Vývoj podílu nezaměstnaných v okrese Příbram v letech 2019-2021 

 

zdroj: Měsíční statistická zpráva – 12/2021, ÚP Příbram 

Aktivní politika zaměstnanosti 

Od počátku roku 2021 vytvořila Krajská pobočka ÚP ČR v Příbrami, kontaktní pracoviště 

v Příbrami v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (mimo rekvalifikaci) celkem 256 míst 

(umístěno 233 UoZ) včetně míst vytvořených v rámci projektů Evropského sociálního fondu. 

Celkový počet vytvořených míst od počátku roku 2021 v rámci APZ ve Středočeském kraji 

zobrazuje níže uvedená tabulku.  

Obrázek 3 Počet vytvořených míst (celkový počet od začátku roku 2021) v rámci APZ ve 
Středočeském kraji 

 
 
okres 

 
 

VPP 

SÚMP - 

vyhrazená 

místa 

 
 

SVČ 

 
Projekty ESF - OP 

Z VPP (NIP,RIP) 

Projekty ESF - OP 
Z 

SÚPM (NIP,RIP), 

OUTPlacement, 

Flexi 

Celkem  
 

v % 

 

Pořadí podle 

počtu 

vytvořených 
míst 

  
z toho 

národní 

 
 

a ESF 

Benešov 52 2 1 9 26 90 55 35 6,5% 8 

Beroun 12 2 3 1 14 32 17 15 2,3% 12 

Kladno 40 22 10 0 34 106 72 34 7,7% 7 

Kolín 45 11 3 14 44 117 59 58 8,5% 6 

Kutná Hora 153 8 7 2 41 211 168 43 15,3% 2 

Mělník 103 14 0 2 20 139 117 22 10,1% 4 

Mladá Boleslav 12 3 1 1 37 54 16 38 3,9% 9 

Vývoj  podílu  nezaměstnaných  v okrese 
Příbram  

    7,0 

 

6,0 

 

5,0 

 

4,0 

 

3,0 

 

1 2   3   4   5   6   7   8   9 101112 1   2   3   4   5   6   7   8   9 101112 1   2   3   4   5   6   7   8   9 101112  

rok 2019 rok 2020 rok 2021 
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Nymburk 74 3 0 13 47 137 77 60 9,9% 5 

Praha-východ 4 1 6 5 20 36 11 25 2,6% 11 

Praha-západ 5 1 9 5 30 50 15 35 3,6% 10 

Příbram 75 39 10 14 114 252 124 128 18,2% 1 

Rakovník 64 16 5 9 64 158 85 73 11,4% 3 

Středočeský 
kraj 

639 122 55 75 491 1 382 816 566   

zdroj: Měsíční statistická zpráva – 12/2021, ÚP Příbram  

2.2.4 Realizované projekty v oblasti zaměstnanosti v rámci KPSVL z ESI 

• Název projektu: „Prostupnost na trhu práce v Příbrami“ 

Výše alokace: 4 290 370,35 Kč 

Příspěvek Unie: 3 456 714 Kč 
Národní veřejné zdroje: 791 751 066,- Kč  

Vlastní zdroj financování: 41 905 Kč 

Doba trvání projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019 

• Název projektu: „Sociální podnik – Kavárna LESs 

Projekt je realizován bez podpory dotačních titulů pod záštitou Farní Charity Příbram 

od června 2021. 

2.2.5 Problémy v oblasti zaměstnanost 

V rámci Pracovní skupiny Zaměstnávání byly formou brainstorming definovány konkrétní 

problémy v této oblasti. Každý z aktérů měl předem k dispozici kvalifikovaná data a vycházel 

ze svých zkušeností a odborných znalostí. Stanoveny byly tyto: 

• Nedostatečná podpora pro vznik sociálního podnikání 

• Vysoký počet nezaměstnaných z CS 55+ 

• Nespolupráce nízkopříjmových seniorů a lidí bez domova 

• Absence koordinované, systematické a dlouhodobé podpory, pracovního poradenství 

a návyku pracovních dovedností pro CS 

2.3 Rodina a sociální služby 
V návrhové části SPSZ 2 byly pro oblast rodina a služby stanoveny 4 základní prioritní osy:  

• Úspěšné začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do běžného způsobu života 

• Aktivní řešení dluhové problematiky 

• Participace obyvatel SVL na veřejném a společenském životě 

• Podpora sanace rodiny 

Pro oblast rodina a služby bylo připraveno 6 specifických cílů. Specifické cíle jsou realizované 

cca z 75 % (4 cílů realizováno plně, 2 nerealizované). 
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2.3.1 Naplněné specifické cíle/intervence 

Cíl Termín Naplnění 

1. Do roku 2020 zajistit 

rozvoj poskytování 

terénních a poradenských 

služeb sociální prevence 

na celém území 

v přirozeném prostředí 

pro min. 300 osob z CS 

Od 2019 Aktivita byla naplněna pomocí 

finančních prostředků na 

realizaci z OPZ, KÚSK. 

2. Od roku 2019 zajistit 

pokračování 

v systematické podpoře 

práce a vzdělávání 

v oblasti dluhového 

poradenství zejména 

s mládeží. 

Od 2019 Aktivita byla naplněna pomocí 

finančních prostředků na 

realizaci z OPZ, KÚSK – 

realizace seminářů. 

3. Od roku 2019 zajistit 

rozvoj Sociální a dluhové 

poradny v celé lokalitě pro 

min. 1000 lidí ročně 

Od 2019 Aktivita byla naplněna pomocí 

finančních prostředků na 

realizaci z OPZ, KÚSK – tvorba 

„osobních kalkulaček“ 

4. Od roku 2019 zajistit 

rozvoj komunitní práce 

pro 10 osob ročně 

Od 2019 Aktivita byla naplněna pomocí 

finančních prostředků na 

realizaci z OPZ, KÚSK – setkání 

obyvatel, brigády, konference, 

domovní schůze aj. 

 

2.3.2 Nenaplněné intervence 

o Od roku 2019 systémově řešit jednotlivé typy bezdomovectví (vznik úvazku 0,5 

psychiatr pro NDC) 

o Vznik mateřského centra se zaměřením na posílení rodičovských kompetencí  

Oblast sociálních služeb je v území velmi rozsáhlá, a to i z důvodu propojení z dalšími oblastmi 

či projektovými aktivitami. Níže uvedená tabulka zobrazuje užívání sociálních služeb. Přestože 

má kapacita sociálních služeb ve městě stálou nebo dokonce stoupající tendenci, počet 

klientů, kteří využívají služby se stále zvyšuje. Tento trend je patrný zejména v oblasti 

sociálního a dluhového poradenství a služeb, kde se pracuje s rodinami s dětmi. 
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2.3.3 Situace v Příbrami v oblasti Rodina a sociální služby v roce 2021/2022 

Tabulka 6 Situace v Příbrami v oblasti Rodina a sociální služby v roce 2021 

Statistický údaj 
Rok 

2018 2019 2020 2021 

Počet osob, které využívají vybrané sociální služby:  

 Azylový dům11  
166 osob (12 

opakovaně) /rok 
167 osob/rok 133 osob/rok 

135 osob/rok 

Kontaktní, poradenské služby a terénní 
program pro uživatele s různými typy 
závislostí  

2172 kontaktů 1890 kontaktů 1826 kontaktů 

 
3551 kontaktů 

     

Odborné sociální poradenství 1140 konzultací 2023 konzultací 1922 konzultací 1046 konzultací12 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  243 osob 308 osob 218 osob 226 osob 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi  

97 rodin 47 rodin 41 rodin 14 rodin13 

 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  547 rodin 653 rodin 710 rodin 765 rodin 

zdroj: interní data OSVZ a CSZS; 12/2021 

Využijeme-li data analytická data zpracovaná pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

na území ORP Příbram14 (s. 4-5) dojdeme k závěru, že město Příbram hraje stěžejní úlohu 

v oblasti zajišťování sociálních služeb.  

Ve městě Příbram je tak realizováno celkem 43 sociálních služeb. Tyto služby poskytuje 22 

registrovaných poskytovatelů. 

Sociální služby v řešeném území SO ORP Příbram se zaměřují na celkem 21 cílových skupin. 

Počet služeb ve vztahu k cílovým skupinám je zřejmý z následující grafiky: 

                                                      
11 Údaje vycházejí z programu Azyl vždy kumulativně ke konci daného roku. 
12 Odborné sociální poradenství 290 konzultací; Základní sociální poradenství 101 konzultací; Psychologické služby 537 
konzultací; Právní poradenství 78 konzultací 
13 Počet smluv uzavřených je k 30.6.2021. zdroj: Azylák 
14 Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015314; Zpracovatel: Město Příbram, IČO: 00243132 
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Tabulka 7 Počet poskytovaných sociálních služeb dle zaměření na cílové skupiny 

 

zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Příbram, s. 5 

Z grafu je zřejmé, že nejčastěji jsou sociální služby zaměřené na zdravotně handicapované 

osoby a seniory. Další prioritou a stěžejní pro tuto strategii jsou osoby vedoucí rizikový způsob 

života, rodiny s dětmi a osoby bez přístřeší. 

Z analýzy nabídky sociálních služeb zpracované pro střednědobý plán vyplývá, že nejčastěji 

jsou sociální služby poskytovány ve formě ambulantní péče, následuje terénní a nejméně 

rozšířenou formou je pobytová péče. 
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Tabulka 8 Kapacita dle typu a formy poskytování sociálních služeb 

 

zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Příbram, s. 5-7. 

Celkové kapacity sociálních služeb v řešeném území SO ORP Příbram prezentuje následující 

grafika.  
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Tabulka 9 Celkové kapacity sociálních služeb v řešeném území 

 

zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Příbram, s. 5-7. 
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Tabulka 10 Kategorizace sociálních služeb dle priorit SPRSS 

  

Služby s prioritní mírou 
podpory 

domovy pro seniory 

domovy se zvláštním režimem 

domovy pro osoby se zdravotním postižením 

pečovatelská služba 

odlehčovací služby 

terénní programy 

odborné sociální poradenství 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Služby se střední mírou 
podpory rozvoje 

chráněné bydlení 

sociální rehabilitace 

osobní asistence 

podpora samostatného bydlení 

raná péče 

týdenní stacionář 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

denní stacionáře 

azylové domy 

Služby s nízkou mírou 
podpory rozvoje 

intervenční centra 

kontaktní centra 

nízkoprahová denní centra 

noclehárny 

sociálně terapeutické dílny 

zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Příbram, s. 124. 

 

2.3.4 Realizované projekty v oblasti Rodina a sociální služby v rámci KPSVL z ESI 

Název projektu: Dluhové poradenství jako nástroj pro řešení zadluženosti a předluženosti 
obyvatel Příbrami  
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015591 
Termín realizace: 1. 1. 2020 - 30. 6. 2022 
Výše alokace finančních prostředků: 3.830.862 Kč 
 
Název projektu: Terénní sociální práce v Příbrami 
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015518 
Termín realizace: 1. 1. 2020 - 30. 6. 2022 
Výše alokace finančních prostředků: 4.100.469 Kč 
 
Název projektu: Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12 let v období rozpadu rodiny aneb 
Dětský průvodce světem rozvodu 
Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011456 
Termín realizace: 1. 10. 2019 - 31. 12. 2021 
Výše alokace finančních prostředků: 1.167.110 Kč 
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Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III. Azylový dům, SAS 
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160 
Termín realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021 
Výše alokace finančních prostředků: 11.763.200 Kč 
Realizováno prostřednictvím KÚSK 
 

Ukončené projekty – některé z nich spadají do daného období alespoň částečně  

Realizované projekty CSZS 

Název projektu: Aktivizace rodin s dětmi a eliminace rizik vedoucích k sociálnímu vyloučení 
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003524 
Termín realizace: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2019 
Výše alokace finančních prostředků: 5.507.693 Kč 

 
Název projektu: Sociální poradna jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení 
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003523 
Termín realizace: 1. 1. 2017 - 30. 11. 2019 
Výše alokace finančních prostředků: 6.330.482 Kč 
 
Název projektu: Posílení terénní sociální práce v Příbrami 
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005678 
Termín realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019 
Výše alokace finančních prostředků: 4.882.953 Kč 
 
Název projektu: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram jako součást 
regionu při rozvíjení a zkvalitňování sociální práce a procesů ve službách 
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001334 
Termín realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018 
Výše alokace finančních prostředků: 2.823.360 Kč 

Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774 
Termín realizace projektu: 1. 10. 2016 - 31. 12. 2019 Realizováno prostřednictvím KÚSK 
Výše alokace finančních prostředků: 11.262.100 Kč 

Realizované projekty NZDM Bedna  

Název projektu: Bedna  

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003880 

Termín realizace projektu: 2017–2019 

Výše alokace finančních prostředků: 22.305.330 Kč 

  

Dále byly v letech 2018-2021 realizovány projekty na podporu soc. začleňování mládeže a dětí 

z fondů Středočeského kraje a to ve výši 9.714.900 Kč. 
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Realizované projekty Magdaléna, o.p.s. 

Název projektu: „Posílení terénní sociální práce v Příbrami“ 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005678 

Termín realizace projektu: 1.1.2017 – 31.12.2019 

 

Výše alokace finančních prostředků: partner CSZS Příbram – KA2 Mladiství uživatelé THC 

dotace Kč 1.071.600 Kč 

  

Název projektu: „Tréninková místa pro aktivní uživatele návykových látek jako součást 

komplexního přístupu adiktologických služeb“ 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006421 

Termín realizace projektu: 1.9.2017 – 31.10.2020 

Výše alokace finančních prostředků: část projektu realizována v regionu Příbram 

dotace Kč 4.997.127,50 (z toho jen podíl pro Příbram)                                                                                                                                                                                    

  

Název projektu: „Rodina – klíč k úspěchu“    

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006422 

Termín realizace projektu: 1.10.2017 – 31.10.2020 

Výše alokace finančních prostředků: část projektu realizována v regionu Příbram 

dotace Kč 6.000.501,20 Kč (z toho jen podíl pro Příbram) 

  

Název projektu: „Harm Reduction v prostředí zábavy jako součást systému adiktologických 

služeb ve Středočeském kraji“ 

Termín realizace projektu: 1.1.2020 – 30.9.2022 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010643 

Výše alokace finančních prostředků: část projektu realizována v regionu Příbram 

dotace Kč 4.081.556,25 Kč (z toho jen podíl pro Příbram)    

 

Realizované projekty Lomikámen 

Nestátní nezisková organizace s cílem podpořit lidi s duševním onemocněním. Od roku 2020 

působí nově i na Příbramsku se svými projekty ohledně sociální rehabilitace a chráněného 

bydlení. 

2.3.5 Problémy v oblasti Sociální služby a podpora rodiny 

V rámci Pracovní skupiny Podpora rodiny byly formou brainstorming definovány konkrétní 

problémy v této oblasti. Každý z aktérů měl předem k dispozici kvalifikovaná data a vycházel 

ze svých zkušeností a odborných znalostí. Stanoveny byly tyto: 

• Nedostatečný počet specializovaných pracovníků (např. „dětský“ psycholog, pracovník 

pro asistovaný styk) 

• Nedostatečný počet dalších pracovníkův oblasti podpory rodiny (např. doučování) 

• Nedostatečné rodičovské kompetence u CS 
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• Zadluženost CS 

• Absence komunitně sdíleného prostoru pro rodiny s dětmi 

2.4 Vzdělávání 

Tato část je plně rozvedena v platném dokumentu MPI 2020–2022, který je samostatnou 

přílohou SPSZ 3. Revidované MPI byl schválen zastupitelstvem města Příbram dne 17. 2. 2020. 

Následující tabulka zobrazuje čtyři hlavní stanovené cíle a jejich prozatimní plnění v průběhu 

roku 2020–2022.    

Cíl Termín Naplnění 

1. V Příbrami budou 

podporovány instituce 

a jejich vzájemná 

spolupráce   

2020–2022; zdroj ESIF + jiné Cíl byl naplněn řadou opatření 

např.: vznik pozice 

koordinátora inkluze na obci i 

ve školách. 

2. Pedagogičtí pracovníci 

a zaměstnanci škol 

budou podpořeni 

dalším vzděláváním a 

rozvojem 

2020–2022; zdroj ESIF + jiné Koordinátor inkluze na obci ve 

spolupráci s koordinátory 

inkluze na ZŠ a s vedením ZŠ a 

dále s vedením MŠ budou 

ovlivňovat výběr kurzů dalšího 

vzdělávání pedagogů, sdílení 

profesních zkušeností tak, aby 

v místní vzdělávací síti došlo k 

širším kvalitativním změnám. 

Zároveň došlo díky projektu OP 

VVV k navýšení pracovních 

pozic a to zejména: 

koordinátoři inkluze, školní 

psychologové, asistenti a 

speciální pedagogové. 

3. Bude podpořen osobní 

a sociální rozvoj dětí a 

žáků a rozvíjeno 

kariérové poradenství 

2020–2022; zdroj ESIF + jiné Vznik nové pozice poradců pro 

rodiče a pedagogy (až 10 

pracovních úvazků). Zároveň se 

rozšířila nabídka k osob., soc. a 

emočnímu rozvoji dětí/žáků. 

      

2.5 Bezpečnost a prevence kriminality 

Tato oblast je v SPSZ nazvána Prevence kriminality a rizikového chování. Pro město Příbram 

bylo hlavním cílem ve sledovaném období 2019–2021: 

• realizovat preventivní politiku, 

• koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality, 

• zajišťovat finanční podporu aktivitám v rámci prevence kriminality. 
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Vzhledem k tomu, že je této části věnován samostatný dokument Koncepce prevence 

kriminality města Příbram 2019–2021, je jeho analýza a zhodnocení pouze v malém rozsahu. 

Nicméně můžeme uvést, že v předchozí strategii byly pro tuto oblast stanoveny následující 

vybrané související priority a jejich naplnění: 

- Prioritní oblast 1 - Snižování rozsahu a závažnosti trestných činů na území města  

- Prioritní oblast 2 - Zvyšování bezpečí občanů města na veřejných prostranstvích  

- Prioritní oblast 3 - Pokračovat a dál rozvíjet spolupráci Policie ČR a Městské policie Příbram 

na základě zásad Community policing a zvýšit efektivitu vzájemné spolupráce 

- Prioritní oblast 4 - Podpora dlouhodobé a komplexní práce s dětmi, mladistvými a jejich 

rodinami, které jsou ohroženy rizikovými jevy či pochází ze sociálně znevýhodněného 

prostředí 

- Prioritní oblast 5 - Zvyšování subjektivního pocitu bezpečí u občanů a návštěvníků města 

Příbram 

- Prioritní oblast 6 - Preventivně informační činnost s cílem zapojit veřejnost do realizace 

preventivních opatření v oblasti zabezpečení vlastního majetku a bezpečného chování 

v rizikových situacích 

- Prioritní oblast 7 - Zaměření preventivních aktivit a opatření pro zvláště zranitelné oběti  

- Prioritní oblast 8 - Ochrana měkkých cílů 

Konkrétní zhodnocení vybraných oblastí souvisejících se strategií je uvedeno níže včetně jejich 

opatření a konkrétního plnění. 

Prioritní oblast 4 – Podpora dlouhodobé a komplexní práce s dětmi a mladistvými a jejich 

rodinami, kteří jsou ohroženi rizikovými jevy nebo pochází ze sociálně znevýhodněného 

prostředí 

Č. Opatření Plnění 

4.1 Realizace projektů sociální prevence, 

podpořených z dotačního titulu 

Programu prevence kriminality 

poskytované Ministerstvem vnitra. 

V letech 2019 až 2021 získalo město na realizace 

projektů sociální i situační prevence z dotačního titulu 

Program prevence kriminality poskytované 

Ministerstvem vnitra celkem 570.000,-Kč. 

4.2 Zajištění finančních zdrojů na realizaci 

programů primární prevence na 

příbramských školách z rozpočtu 

města Příbram. 

 

V roce 2019 bylo v rozpočtu města vyčleněno na 

primární prevenci na základních školách vyčleněna 

částka 60.000.-Kč pro každou školu. V roce 2020 byla 

vyčleněna také částka 60.000,-Kč pro každou základní 

školu, ale z důvodu uzavření škol v důsledku 

pandemie, nebyla částka zcela vyčerpaná. V roce 

2021 byla vyčleněna částka 30.000,-Kč pro každou 

základní školu. 
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4.3 Realizace komplexních a 

certifikovaných preventivních 

programů na školách. 

 

 

Z prostředků města, které byly určeny na primární 

prevenci na základních školách, byly hrazeny pouze 

certifikované preventivní programy. 

 

4.4 Realizace terénních programů 

v dostatečném rozsahu dle aktuálních 

potřeb na území města Příbram 

Ve městě Příbram probíhá terénní program NZDM 

Bedna zaměřený na volnočasové aktivity.  

Ve spolupráci s NZDM Bedna realizuje terénní 

program  

i Magdaléna o.p.s., který je zaměřen na mladé 

uživatele drog. Zaměřují se na rizikové lokality, jako je 

ubytovna Pod Čertovým pahorkem. 

4.5 Zajištění dostatečné nabídky 

volnočasových aktivit a podpora 

dostupnosti těchto aktivit pro děti  

a mladistvé 

V roce 2019 vznikl dokument Plán rozvoje sportu 

města Příbram do roku 2030. Byl vytvořen nový web 

Příbram sportuje, který shromažďuje informace  

o všech sportovních spolcích ve městě,  

o plánovaných akcích. Vznik nových dětských  

i workoutových hřišť. 

4.6 Zajištění dostupnosti poradenských 

služeb 

V roce 2018 na základě odborných debat bylo zjištěno,  

že objednávací lhůta k dětskému klinickému 

psychologovi pro děti z Příbramska je nepřiměřeně 

dlouhá, z tohoto důvodu se město rozhodlo vytvořit 

ordinaci dětského klinického psychologa spadající pod 

CSZS Příbram. Od roku 2019 se nepodařilo najít 

personální obsazení do této ordinace. 

 

Prioritní oblast 5 – Zvyšování subjektivního pocitu bezpečí u občanů a návštěvníků města 

Příbram 

Č. Opatření Plnění 

5.1 Pravidelná realizace průzkumu 

pocitu bezpečí občanů Příbrami 

formou dotazníkového šetření 

Průzkum pocitu bezpečí byl realizován na přelomu roku 

2018/2019 a v říjnu v roce 2021. 

5.2 Pravidelné zveřejňování map 

kriminalit a statistik kriminalit  

za jednotlivá období 

prostřednictvím webu Bezpečná 

Příbram 

Na stránkách Bezpečná Příbram jsou zveřejňovány mapy 

kriminality a statistiky kriminality. 
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Prioritní oblast 6 – Preventivně informační činnost s cílem zapojit veřejnost do realizace 

preventivních opatření v oblasti zabezpečení vlastního majetku a bezpečného chování 

v rizikových situacích 

Č. Opatření Plnění 

6.1 Vytvoření kampaně na ochranu 

vlastního majetku spojenou 

s realizací projektu Forenzní 

značení syntetickou DNA 

Forenzní značení majetku probíhá minimálně 2x do roka. 

Před zahájením je projekt medializován prostřednictvím 

sociálních sítí města a tiskových zpráv města. 

6.2 Pravidelné zveřejňování 

preventivních rad a opatření na 

webu „Bezpečná Příbram“ 

Ve spolupráci s Policií jsou zveřejňovány preventivní rady 

na webu „Bezpečná Příbram“. 

6.3 Realizace preventivních 

přednášek pro jednotlivé cílové 

skupiny v oblasti zabezpečení 

vlastního majetku ve spolupráci 

s Městskou policií Příbram 

Městská policie realizuje projekt forenzní značení majetku 

syntetickou DNA, ve spolupráci s PČR prezentuje projekt 

Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům. 

 

Prioritní oblast 7 – Zaměření preventivních aktivit a opatření pro zvláště zranitelné oběti 

Č. Opatření Plnění 

7.1 Zprostředkování preventivních 

přednášek pro seniory dle 

aktuálních potřeb ve spolupráci 

se Senior Point 

Minimálně jednou ročně je uspořádána preventivní 

přednáška na různá témata v prostorách Senior Pointu. 

7.2 Realizace přednášek poukazující 

na případná rizika související 

s pohybem na internetu 

Přednášky na toto téma jsou pravidelně realizovány 

v rámci primární prevence na základních školách.  

Nad rámec těchto přednášek město zprostředkovává  

a financuje další přednášky na toto téma. 

7.3 Zapojení příbramských škol do 

krajského projektu „Bezpečný 

internet“ 

Většina základních i středních škol ve městě se do tohoto 

projektu zapojila. 

7.4 Zprostředkování kurzů 

sebeobrany pro ženy ve 

spolupráci s Městskou policií 

Příbram 

Kurz sebeobrany byl realizován naposledy v roce 2019. 

Následně projekt z důvodu nezájmu a personálních 

důvodů městské policie nebyl uskutečněn. 

7.5 Ve spolupráci s nízkoprahovým 

zařízením pro děti a mládež 

Opatření naplněno částečně – Preventivní přednášky 

proběhly v rámci preventivních projektů pořádané 
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realizovat preventivní přednášky 

dle aktuálních potřeb 

městem, kterých se účastnily i klienti nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež. 

7.6 Zajištění informovanosti o rizicích 

internetu pro seniory 

Ve spolupráci se Senior pointem uskutečněná přednáška 

na téma dezinformace, řetězové e-maily. 

 

Prioritní oblast 8 – Ochrana měkkých cílů 

Č. Opatření Plnění 

8.1 Realizace úvodního semináře do 

problematiky měkkých cílů pro 

všechny vedoucí pracovníky 

měkkých cílů 

Opatření částečně naplněno, problematika ochrany 

měkkých cílů byla soustředěna zejména na základní školy, 

které se zúčastnily tohoto úvodního semináře. 

8.2 Pokračování v projektu 

Ozbrojený útočník ve škole a jeho 

další rozšíření 

Projektu ozbrojeného útočníka se zúčastnilo 6 základních 

škol ze 7. Teoretický a praktický seminář proběhl 

naposledy v roce 2018, v následujícím roce byla přijata 

opatření, vyplývající z tohoto projektu, v roce 2020 došlo 

k aktualizování bezpečnostních auditů.  

8.3 Finanční podpora základním 

školám v oblasti zabezpečení 

proti vstupu cizích osob 

Město finančně přispělo nad rámec rozpočtu škol  

na zabezpečení proti vstupu cizích osob, jako je například 

elektronický vstup na ZŠ Březové Hory nebo výměna 

vchodových dveří na ZŠ Jiráskovy sady.  

 

Konkrétní naplnění a detailnější přehled naleznete v samostatném dokumentu Koncepce 

prevence kriminality města Příbram 2022–2023. 

Celkové zhodnocení oblastí podporující sociální začleňování na základě 

vyhodnocení SPSZ 2018–2021 

V rámci spolupráce s ASZ bylo plánováno celkové zhodnocení oblastí SPSZ 2018–2021 ve 

formě rozsáhlé evaluace. Její zahájení bylo stanoveno na konec roku 2021. Bohužel detailní 

studie, která měla být podložena kvantitativními i kvalitativními daty z jednotlivých oblastí soc. 

začleňování, nebyla z kapacitních důvodů ASZ zpracována. V současné chvíli vychází tedy 

celkové zhodnocení pouze z kvalitativního popisu naplnění/nenaplnění jednotlivých cílů 

stanovených v návrhové části dokumentu, hodnocení zapojených aktérů a vedení Města 

Příbram. 

SPSZ 2 bezpochyby úspěšně navázal na realizaci aktivit, které byly stanoveny v předešlém 

strategickém dokumentu. Díky stanoveným cílům v plánu bylo navázáno na úspěšné projekty 

ESIF, které realizovalo CSZS a město Příbram. Podpora šla konkrétně na projekty sociální 
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poradny15, kanceláře bydlení města Příbram16 a SAS-TP17. Díky této podpoře je kapacita 

sociálních služeb stabilní a nemá klesající tendenci.  

Strategie cílila zejména na oblast bydlení, která byla podpořena dílčím a detailnějším 

dokumentem – Tematický akční plán Příbram 2019–2022. Stejně jako v předešlých letech 

bylo plánování cílů, opatření a projektových aktivit komunikováno s vedením Středočeského 

kraje a ASZ. Za jejich spolupráce vznikali projektové fiše. 

Jedním z dílčích cílů dokumentu bylo přehlednější mapování a získávání kvalitních dat pro 

jednání se ostatními subjekty na poli soc. začleňování. Splnění této priority zajistil projekt 

plánování soc. služeb, jehož výstupem je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve 

správním obvodu ORP Příbram 2022–2024. 

V neposlední řadě schválení dokumentu zajistilo v průběhu let na desítek setkání „kulatých 

stolů“, pracovních skupin, jednání lokálního partnerství a PS k tvorbě projektů. 

  

                                                      
15 Realizace projektu – sociální poradenství (3,957 úvazky + 1,994 úv. KÚSK) – dluhová poradna, psychologická poradna, právní 
poradna, podpora rodičovských kompetencí, psychoterapie s cílem zajistit dostupné, kvalifikované a efektivní služby pro CS, 
kteří se dostali do tíživé životní situace (až 1000 osob). 
16 Je podán víceletý projekt na financování programu prevence ztráty bydlení – v min. rozsahu celkem 3,4 úvazky + 0,10 
Evaluátor Realizace projektu s podporou 380 osob. 
17 Je podán projekt na zajištění dostatečné personální kapacity soc. pracovníků 2,365 úvazku přímé péče v souladu 
s Pověřením. Realizace projektu s podporou min. 380 osob. 
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3.Návrhová část SPSZ 2022–2025 
Návrhová část definuje jednotlivá opatření, jejichž realizace přispěje k řešení problémů 

identifikovaných v analytické části dokumentu. Vzhledem ke komplexnosti problémů musí být 

komplexní také jeho řešení. Proto se zde objevují opatření ze všech oblastí a vzájemně se 

prolínají. V souvislosti s definovanými problémy došlo během konzultací s vedením OSVZ 

k jejich agregaci a propojení do jednotlivých klastrů. Následně z nich pak vznikly konkrétní 

priority. 

K nastavení dalších priorit a cílů města Příbram, bylo v první řadě potřeba zhodnotit výchozí 

situaci a plnění cílů, intervencí ze SPZS 2, projektových aktivit a fungování vybraných PS. 

Z těchto důvodů probíhala od července 2021 analýza a evaluace dílčích aktivit pod záštitou 

pracovníků OSZV. Vzhledem k nedostatečným kapacitám a nesoučinnosti Agentury pro 

sociální začleňování nevznikl z této analýzy oficiální výstup (v minulosti to byla například 

Evaluace SPZS 1 nebo Situační analýzy, 2017). Přesto se podařilo získat od příslušných 

zapojených organizací a subjektů na poli sociálního začleňování kvalitní data, jejichž popis 

obsahuje kapitola 2. Analýza oblastí podporující sociální začleňování na základě vyhodnocení 

SPSZ 2018–2021. Návrhová část z těchto výsledků čerpá pro další stanovení budoucích priorit. 

V novém období tak byly cílové intervence nastaveny na základě evaluace SPSZ 2, sběru dat 

jednolitých zapojených subjektů, výstupů z evaluačních zpráv projektů (Evaluační zpráva 

z projektu Dostupné bydlení, 2022) a výstupů z jednotlivých pracovních skupin. Nedílnou 

a nejdůležitější součástí návrhové části však byla jednání s vedením města a jednotlivými 

aktéry na poli sociálního začleňování (individuální schůzky od ledna-dubna 2022). Pomocí 

indikátorů z projektových aktivit bylo vyhodnoceno plnění a dopad jednotlivých cílů. Následně 

byly provedeny potřebné úpravy opatření s ohledem na nové okolnosti. 

Návrhová část se skládá ze šesti tematických oblastí, které kopírují současnou situaci v této 

oblasti ve městě Příbram. Dílčí tematické oblasti jsou rozděleny na stručnou textovou část 

a návrhové grafy. Části sociálních služeb, vzdělávání a prevence kriminality pak kopírují již 

nadstavbové schválené a aktuální dokumenty. 

V SPSZ 3 se stanovili následující tematické oblasti: 

1)      bydlení, 

2)      sociální služby, 

3)      podpora rodiny, 

4)      zaměstnanost, 

5)      vzdělávání, 

6)      prevence kriminality. 
 

Stanovení priorit a cílů vychází ze stromů problémů. Na jeho sestavení se podíleli členové 

jednotlivých pracovních skupin: 

• vedoucí OSVZ 

• koordinátor OSVZ 
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• vedoucí Sociální poradny CSZS 

• vedoucí SAS – STS 

• koordinátorka NZDM Bedna 

• projektový manažer Magdaléna, o.p.s. 

• vedoucí Azylového domu Příbram 

• specialista prostupného bydlení 

• sociální pracovník prostupného bydlení 

• vedoucí Oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení 

• projektový pracovník - koordinátor plánování sociálních služeb 

• manažer prevence kriminality města Příbram 

• koordinátor inkluze 

 

3.1 Bydlení 

Bydlení bylo definováno členy PS i zástupci města Příbram jako nejpalčivější oblast. Navržená 

opatření byla rozčleněna do tří oblastí: 

1. Zajištění efektivní a systematické spolupráce relevantních úřadů, komisí, organizací za 

účelem zlepšení bytové situace soc. slabých domácností a reagování na aktuální situaci  

2. Zajištění efektivního prostupu CS do standardní formy bydlení  

3.  Zajištění dlouhodobého bydlení soc. slabých domácností  

První z priorit cílí na zajištění efektivní a systematické spolupráce relevantních úřadů, 

komisí, organizací a reagování na aktuální situaci. Jednotlivé kroky a cíle povedou zejména 

za činností města Příbram (kancelář Bydlení, OSVZ). Jeho snahou bude vytvořit Bytovou 

koncepci. Poté již několik let volá samotné vedení města Příbram. Dále zafinancovat a zaručit 

chod kanceláře Bydlení, kterou v minulosti financovali primárně projekty ESIF a reagovat na 

aktuální situace ve města skrze pravidelné revize Směrnic a strategických dokumentů. Druhá 

priorita je převzata ze SPSZ 2 a pokračuje v zajištění efektivního prostupu CS do standardní 

formy bydlení. Poslední, třetí priorita chce zajistit dlouhodobého bydlení soc. slabých 

domácností. Tu tvoří tři hlavní cíle týkající se rozšiřování kategorizace bydlení, krizového 

bydlení a Azylového domu. 
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Hlavní cíl 1: 
Do roku 2025 vytvoření 
Bytové koncepce města 
Příbram 

Specifický cíl 1.1: 
Od roku 2022 vznikne PS 
BYDLENÍ za účelem 
vytvoření Bytové koncepce 
města Příbram. 

Specifický cíl 1.2:  
Do roku 2025 vznikne a 
bude schválena ZM Příbram 
Bytová koncepce města. 
Příbram. 

Specifický cíl 2.1: 
Do roku 2025 bude min. 10 
osob přestěhováno do 
standardní formy bydlení, 
ve které se udrží minimálně 
6 měsíců. 
 

Hlavní cíl 2: 
Od 1.7. 2022 zřízení 
kanceláře Bydlení pod 
záštitou města Příbram 
a existence 
specializovaných pozic 
v oblasti bydlení 

Hlavní cíl 3: 
Od roku 2023 bude 
pravidelně probíhat 
revize směrnic a 
strategických 
dokumentů s ohledem 
na aktuální situaci 

Specifický cíl 3.1: 
Do roku 2025 bude min. 1x 
revidována směrnice 
s ohledem na aktuální 
probíhající situaci. 

Specifický cíl 4.1: 
Do roku 2025 budou 
zřízeny pozice Domovníků – 
preventistů v příslušných 
vyloučených lokalitách. 

Hlavní cíl 4: 
Do roku 2025 zajistit 
koordinovanou údržbu 
bytového fondu 

Specifický cíl 2.2:  
Do roku 2025 bude min. 
s 350 os. pracováno ve 
spolupráci s kanceláří 
Bydlení na změně 
důležitosti bydlení. 
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Hlavní cíl 1: 
Do roku 2025 zvýšit 
počet osob v insolvenci 
o 10 % a snížit 
meziroční nárůst 
exekucí o 10 % 

Specifický cíl 1.1: 
Podpořit CS v řešení jejich 
nepříznivé finanční situace 
poskytnutím 2500 hodin 
poradenství do roku 2025. 

Specifický cíl 1.2:  
Do konce roku 2025 zvýšit 
finanční gramotnost CS 
prostřednictvím vzdělávacích 
seminářů u 500 klientů CS. 

Specifický cíl 2.1: 
Do roku 2025 bude 10 osob 
z CS přestěhováno do 
standardní formy bydlení, ve 
které se udrží minimálně 6 
měsíců. 
 

Hlavní cíl 2: 
Do roku 2025 bude s 
min. 380 osobami 
pracováno na změně 
vnímání důležitosti 
bydlení 

Hlavní cíl 3: 
Od roku 2025 zajistit 
dostatečné kapacity sociálních 
pracovníků pro CS a možnosti 
vícezdrojového financování. 

Specifický cíl 2.2:  
Do roku 2025 dojde ke 
zlepšení bytových podmínek 
25 osobám, které pomocí 
Kanceláře bydlení přestoupí z 
ubytovny, AD či ulice/NDC a 
Noclehárna (osoby bez 
přístřeší) do soc. bytu/DPS a 
udrží se v něm po dobu min. 
6 měs. 
Do roku 2022 dojde ke 
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Hlavní cíl 1: 
Ve sledovaném období 

zachovat a zároveň 
rozšiřovat dle potřeby 
kategorizaci bydlení 

Specifický cíl 1.1: 
Do roku 2025 redefinovat 
podmínky a zásady pro větší 
dostupnost tzv. Startovacích 
bytů. 

Specifický cíl 1.2:  
Od roku 2022 diskutovat  
různé programy na podporu 
byldení na odborné úrovni za 
účasti vedení města Příbram. 
 

Specifický cíl 2.1: 
Do roku 2025 bude 10 osob 
z CS přestěhováno do 
standardní formy bydlení, ve 
které se udrží minimálně 6 
měsíců. 
 

Hlavní cíl 2: 
Od roku 2022 

komunikovat a 
efektivněji a 

systémově realizovat 
krizové bydlení pro 

všechny CS 

Hlavní cíl 3: 
V období 2022-2025 

pokračovat v postupné 
rekonstrukci prostorů 

Azylového domu 

Specifický cíl 2.2:  
Do roku 2025 dojde ke 
zlepšení bytových 
podmínek 25 osobám, které 
pomocí Kanceláře bydlení 
přestoupí z ubytovny, AD či 
ulice/NDC a Noclehárna 
(osoby bez přístřeší) do soc. 
bytu/DPS a udrží se v něm 
po dobu min. 6 měs. 
 

Specifický cíl 1.3:  
Ve sledovaném období 
opětovně navázat spolupráci a 
komunikace se soukromými 
subjekty ohledně výstavby soc. 
bytů. Zároveň bude Kancelář 
bydlení ve spolupráci OŘPD 
sledovat výzvy IROP. 



38 
 

3.2  Sociální služby 

Jak již bylo zmíněno v samotném úvodu dokumentu, tuto oblast detailně rozpracovává 

hloubková Analýza potřebnosti soc. služeb (2021), která je součástí dokumentu 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram 2022-2024. 

Na základě finálních výstupů analytické části byly identifikovány tyto klíčové oblasti podpory: 

1. sociální prevence 

2. sociální poradenství 

3. dostupné bydlení 

4. terénní sociální práce (osobní asistence, pečovatelská služba) 

Tabulka 11 Přehled sociálních služeb s potřebou kapacitních úprav 

Domov pro osoby se zdravotním postižením + 10 lůžek  

Domovy pro seniory + 50 lůžek 

Domovy se zvláštním režimem + 20 lůžek 

Chráněné bydlení  + 13 lůžek  

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež + 1 úvazek přímé péče 

Odborné sociální poradenství + 2,5 úvazků 

Odlehčovací služby + 5 lůžek 

+ 6 úvazků 

Osobní asistence + 6500 hodin přímé péče 

Pečovatelská služba + 5 úvazků 

Podpora samostatného bydlení + 4 úvazky přímé péče 

Raná péče + 3 úvazky přímé péče 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi + 2 úvazky 

Sociálně aktivizační služby pro seniory + 1,5 úvazku  

Sociální rehabilitace + 6 úvazků 

Terénní programy + 2,5 úvazku 

Týdenní stacionář + 10 lůžek 

+ 15 úvazků 

zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram 2022-2024, s. 121. 
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Tabulka 12 Dotčené cílové skupiny v oblasti sociální služby 

 

zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram 2022-2024, s. 123. 

Zajímavým výstupem dokumentu je SWOT analýza (kap. A7, s. 4). 

SILNÉ STRÁNKY 

1. existence krajské sítě sociálních služeb (plánování, monitorování) 

2. komunikace Středočeského kraje s územím 

3. široká nabídka sociálních služeb 

4. sociální služby jsou zaměřeny na všechny stěžejní cílové skupiny 

5. dobrá kvalita sociálních služeb v území 

6. kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách 

7. rozšířená neformální péče v rodinách 

8. silné zázemí sociálních služeb v Příbrami 

 

SLABÉ STRÁNKY 

1. problematická koordinace sociální oblasti v území z krajské úrovně 

2. absence / nedostatečná nabídka některých typů služeb 

3. nižší kapacita existujících služeb 

4. absence sociální práce v obcích 

5. nestabilní (projektové, dotační) financování sociálních služeb 

6. vysoká míra fluktuace pracovníků v sociálních službách 

7. nízká úroveň informovanosti o sociálních službách 

8. neexistence jednotného kontaktního (informačního) místa o sociálních službách 

9. nízká míra provázanosti zdravotních a sociálních služeb 
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10. nízká míra podpory neformální péče v rodinách 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

1. rozvoj komunitní sociální práce 

2. rozvoj sociální práce v obcích 

3. zřízení koordinačních (monitorovacích, plánovacích, informačních) struktur v sociální 

oblasti na úrovní ORP 

4. zvýšení preventivní činnosti a terénní aktivity v některých oblastech (dluhy, bydlení, 

problémy v rodinách) 

5. zvýšení informovanosti o sociálních službách 

6. zavádění nových prvků komunikace a technologií v oblasti sociálních služeb (infolinka, 

SMSinfo, sociální sítě; on-line monitoring, telemedicína, asistivní technologie) 

7. popularizace a zvýšení společenské prestiže práce v sociálních službách 

8. zajištění koordinované provázanosti zdravotních a sociálních služeb 

9. posilování nástrojů podpory neformální péče v rodinách 

10. rozvoj stříbrné ekonomiky (silver economy) 

11. rozvoj návazných služeb, preference standardních (komerčních) služeb před sociálními 

(dle možností) 

12. dostupnost sociálních služeb v periferních oblastech 

 

HROZBY 

1. nepřipravenost sociálního systému na zvyšování poptávky (stárnutí populace) 

2. nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

3. nedostatek finančních prostředků – neudržitelnost dotačně implementovaných 

projektů 

4. neřešení sociálních situací s vazbou na ekonomický nedostatek (nedostupné bydlení, 

rodiče – samoživitelé, nízkopříjmové rodiny) 

5. ztráta zájmu rodin o péči o své blízké 

vznik socio-ekonomických disparit (jádrové x periferní území) 
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3.3 Podpora rodiny 

Tato oblast navrhuje tři základní priority: 

1. Posílit ekonomickou stabilitu rodiny a jejich samostatnost 

2. Podpora sanace rodiny s důrazem na rozvoj kompetencí matky 

3. Zajištění dostupné, provázané a kvalitní služby pro rodiny s dětmi a mládež 

První priority cílí na ekonomickou stránku stability rodiny. Cíle a jednotlivé kroky této aktivity 

budou naplněny zejména Sociální poradnou města Příbram (CSZS), která stejně jako 

v uplynulých letech zajistí nabídku seminářů, tvorbu osobních kalkulaček, splátkových 

kalendářů a kurzů finanční gramotnosti. Druhá priorita je zaměřena na sanaci rodiny 

s důrazem na rozvoj kompetencí matky. Tato priorita se objevuje již v předchozím SPSZ 1 a 2. 

Bohužel se stále nepodařilo naplnit její konkrétní cíl, a to otevřít mateřské centrum. Druhým 

cílem je pak podpořit rozvoj kompetencí pro matky se závislostmi. Jednotlivé kroky, které 

budou pilotovat program pro skupinu 5-10 matek zajistí Magdaléna, o.p.s. ve spolupráci 

s dalšími důležitými aktéry (např. orgán sociálně-právní ochrany dětí). Poslední, třetí prioritou 

je zajistit dostupné, provázané a kvalitní služby pro rodiny s dětmi a mládež. Hlavním cílem 

je pak zajistit „dětského“ klinického psychologa pro lokalitu Příbram a podporovat rodinu 

v běžných kompetencích v nepříznivé životní situaci. Další cíle reagují zejména na absenci 

pozic, jako jsou dobrovolníci/speciální pedagogové na doučování (např. v prostorách 

Azylového domu) nebo sociální pracovník pro asistovaný styk. 
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1. Posílit ekonomickou 
stabilitu rodiny a jejich 

samostatnost

Hlavní cíl 1.: Od roku 2023 
zajistit podmínky pro 

systematickou podporu a 
vzdělávání v oblasti 

dluhového poradenství 
zejména s mládeží

Specifický cíl 1.1:Nabídka seminářů 
v oblasti dluhové problematiky s 

podporou 100 osob z CS.

Hlavní cíl 2.: Od roku 2022 
zajistit rozvoj Sociální a 
dluhové poradny v celé 

lokality pro min. 200 osob 
ročně

Specifický cíl  2.1:Aktivizace CS 
skupiny tvorbou osobních 

kalkulaček, tvorby rozpočtů a 
splátkových kalendářů.

Zajistění kurzů finan.gramotnosti 
pro 75 osob z CS.

2. Podpora sanace rodiny 
s důrazem na roli matky

Hlavní cíl 1: Do roku 2025 
otevřít projekt Mateřské 

centrum

Specifický cíl  1.1: Specifický cíl Od 
roku 2022 jednat s dotčenými 

orgány a vedením města o 
potřenovsti "mateřského centra". 

Pravidelně projednávat tuto 
otázku na PS Podpora rodiny.

Specifický cíl 1.2:Do roku 2025 
otevřít mateřské centrum na 

posílení rodičovských kompetencí 
s podporou 20 osob z CS.

Hlavní cíl 2.: Podpora v 
rozvoji rodičovských  

kompetencí pro matky se 
závislostmi

Specifický cíl 2.1:Od roku 2022 
pilotovat program pro skupinu 

matek s problémy se závilostmi na 
návykových látkách na podporu 

rodičovských kompetencí. Aktivita 
podpoří min 5 - 10 osob z CS.



43 
 

 

  

3. Zajistit dostupné, provázané a 
kvalitní služby pro rodiny, děti a 

mládež

Hlavní cíl 1.: Zajistit 
klinického psychologa 
pro lokalitu Příbram

Specifický cíl 1.1:Do roku 
2025 obsadit pozici 

klinického psychologa, 
zajistit prostory a zdroj 

jeho financování.

Hlavní cíl 2.: Podpora 
rodin v plnění běžných 

funkcí v nepřiznivé životní 
situaci

Specifický cíl 2.1: Do roku 
2025 posílit min. o 0,5 
úvazek CSZS za účelem 

vykonávánísociálně aktivizač
ní služby pro rodiny s dětmi 

– asistovaný styk.

Specifický cíl 2.2:Do roku 
2025 zajistit fungování 

programu "Dětský průvodce 
světem rozvodu"v rozsahu 
dva běhy /rok pro 10-12 

dětí z CS.

Specifický cíl 2.3: Od roku 
2022 aktivně začít hledat 

dobrovolníky/speciální 
pedagogy, kteří zajistí 

doučování v prostorách 
Azylového domu. 

Tato aktivita podpoří min. 
5 dětí ročně.
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3.4 Zaměstnanost 

Oblast Zaměstnanost podporuje tři hlavní priority: 

1. Aktivizaci CS ve vztahu k trhu práce 

2. Sociální podnik 

3. Zajištění individuálního a komplexního přístupu soc. služeb k osobám 

znevýhodněným na trhu práce 

Aktivizace ve vztahu k trhu práce je podporována od schválení prvního SPSZ už v roce 2015. 

Motivovat cílovou skupinu k zapojení do trhu práce skrze poradenské činnosti, motivační kurzy 

a pracovní poradenství, je dotčenými subjekty na poli soc. začleňování i nadále považováno 

za zcela stěžejní. Pochopitelně její jednotlivé cíle a kroky se v průběhu let měnily dle aktuální 

situace na trhu práce a potřeb města Příbram. Stejně jako v předchozích letech se zaměřuje 

na podporu obyvatel v soc. vyloučených lokalitách, kde je velmi často vstup na trh práce 

obtížný z důvodu vysoké míry zadluženosti. Druhý cíl spadající pod prioritu je aktivizace lidí 

bez domova, nízkopříjmových seniorů 50+ a osob s psychickými poruchami. Druhou prioritou 

zůstává stejně jako v předchozích letech záměr rozvíjet sociální podnikání. Třetí, zcela novou 

prioritou je zajistit individuální a komplexní přístup soc. služeb k osobám znevýhodněných 

na trhu práce. Tento záměr souvisí se zřízením nové pracovní pozice – koordinátor pro 

zaměstnávání nebo navázání spolupráce s NNO, která by byla nositelem koncepce 

„prostupného“ zaměstnávání nebo jiné obdobné formy. V minulosti tuto činnosti suplovala ve 

spolupráci s městem Příbram organizace RUBIKON, z.ú., jejíž aktivity měly velkou úspěšnost. 
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1. Aktivizovat CS ve vztahu 
k trhu práce

Hlavní cíl 1.: Zavést nové 
kurzy zaměřené na 

kompetence uplatnitelné na 
trhu práce pro min. 200 

osob za období 2023-2025

Specifický cíl 1.1: Do 2025 
bude zahájena realizace 

aktivit /projektu ÚP 
Příbram.

Specifický cíl 1.2: Do 2025 
bude zahájena realizace 
aktivit Soc. a dluhovou 

poradnou Příbram.

Hlavní cíl 2.: Rozšířit 
nabídku a motivační kurzy 
pro CS - lidi bez domova a 
nízkopříjmoví senioři 50+

Specifický cíl 2.1: Do roku 
2025 bude zahájena ve 

spolupráci města Příbram a 
NNO aktivita/projekt na 
podporu 10 osob z CS.

2. Zahájení činnosti 
sociálního podniku

Hlavní cíl 1.: Do roku 2025 
zahájit činnost soc. podniku 
s minimálně 3 pracovními 

misty

Specifický cíl 1.1:Do roku 
2025 vypracovat 

podnikatelský záměr a 
vybrat nositele koncepce.

Specifický cíl  1.2:Do roku 
2025 podat projekt ve 

spolupráci s NNO.
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3. Zajištění individuálního a 
komplexního přístupu soc. 

služeb k osobám 
znevýhodněným na trhu 

práce

Hlavní cíl1.: Do roku 2025 
zahájit činnost NNO/pracovní 
pozici se záměrem prostupně 

zaměstnávat CS.

Specifický cíl 1.1.:Od  roku 
2023 zahájit jednání ohledně 
možné spolupráce NNO na 

trhu práce s cílem posílit 
jednu pracovní pozici -

koordinátor pro prostup.zam.

Specifický cíl 1.2: Do roku 
2025 zahájit činnost s cílem 

podpořit min. 5 osob z 
CS/ročně.
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3.5 Vzdělávání 

Návrhová opatření v oblasti Vzdělávání jsou plně rozvedena v platném dokumentu MPI 2020-

2022, který je samostatnou přílohou SPSZ 3. Revidované MPI byl schválen zastupitelstvem 

města Příbram dne 17. 2. 2020. 

3.6 Prevence kriminality 

Návrhová opatření v oblasti Prevence kriminality jsou detailně popsána v Koncepci prevence 

kriminality 2022–2023. V této části uvádíme pouze SWOT analýzu, které vznikla v rámci PS 

prevence a kriminalita jako důležitý podklad pro přípravu Koncepce prevence kriminality na 

léta 2022–2023. SWOT analýza přehledně a stručně vykresluje aktuální situaci v této oblasti. 

Součástí návrhové části je rovněž přehled priorit a opatření k jejich naplnění. 

Oblast prevence kriminality obsahuje osm prioritních oblastí: 

1. Prioritní oblast 1 - Snižování rozsahu a závažnosti trestných činů na území města 

2. Prioritní oblast 2 - Zvyšování bezpečí občanů města na veřejných prostranstvích 

3. Prioritní oblast 3 - Pokračovat a dál rozvíjet spolupráci Policie ČR a Městské policie 

Příbram na základě zásad Community policing a zvýšit efektivitu vzájemné spolupráce 

4. Prioritní oblast 4 - Podpora dlouhodobé a komplexní práce s dětmi, mladistvými a 

jejich rodinami, které jsou ohroženy rizikovými jevy či pochází ze sociálně 

znevýhodněného prostředí 

5. Prioritní oblast 5 - Zvyšování subjektivního pocitu bezpečí u občanů a návštěvníků 

města Příbram 

6. Prioritní oblast 6 - Preventivně informační činnost s cílem zapojit veřejnost do 

realizace preventivních opatření v oblasti zabezpečení vlastního majetku a bezpečného 

chování v rizikových situacích 

7. Prioritní oblast 7 - Zaměření preventivních aktivit a opatření pro zvláště zranitelné 

oběti 

8. Prioritní oblast 8 – Ochrana měkkých cílů 

 

SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky 

➢ Zájem vedení města o bezpečnost a 

prevenci kriminality 

➢ Existence systému prevence kriminality 

ve městě Příbram  

➢ Vysoký počet rodin se sociálními 

problémy 

➢ Nedostatek strážníků městské policie 

➢ Pasivita veřejnosti v oblasti zapojení se 

do realizovaných preventivních aktivit 
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➢ Existence strategických dokumentů 

(Koncepce prevence kriminality, 

Program prevence kriminality)  

➢ Spolupráce města a Policie ČR  

➢ Síť subjektů podílející se na řešení 

problematiky: policie, orgány sociálně 

právní ochrany dětí, neziskový sektor, 

probační a mediační služba apod. 

➢ Finanční zdroje z rozpočtu města na 

aktivity v rámci prevence kriminality 

➢ Realizace prevence na školách  

➢ Spolupracující síť poskytovatelů 

sociálních a návazných služeb  

➢ Městský kamerový dohlížecí systém 

➢ Existence legislativních norem obce v 

oblasti regulace hazardu, zákazu pití 

alkoholu na veřejných místech a rušení 

nočního klidu 

➢ Jednoleté financování prevence 

kriminality 

➢ Množství ubytoven 

➢ Vysoká míra recidivy 

➢ Negativní trendy ve výchovném 

působení rodiny 

➢ Problémy s dostupností bydlení pro 

různé cílové skupiny 

➢ Předluženost obyvatelstva 

➢ Nárůst bezdomovectví  

➢ Nedostatečná propagace sociální 

prevence 

 

Příležitosti Hrozby 

➢ Vícezdrojové financování 

➢ Zájem veřejnosti 

➢ Využívání příkladů dobré praxe  

➢ Rozšíření spolupráce na společných 

tématech s dalšími odbory města  

➢ Realizace resocializačních programů 

➢ Rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými 

subjekty působícími v oblasti prevence 

kriminality 

➢ Rozvíjet spolupráci v oblasti prevence 

kriminality se školskými zařízeními ve 

městě  

➢ Rozvoj terénních prací 

➢ Politické změny 

➢ Zánik zdrojů financování prevence 

kriminality 

➢ Zánik klíčových NNO působících v oblasti 

prevence kriminality  

➢ Zvýšená tolerance společnosti k sociálně 

negativním jevům – alkohol, drogy 

➢ Zneužívání systému sociálních dávek 

➢ Nárůst zvlášť zranitelných obětí 

související se stárnutím populace  

➢ Neobsazená pracovní místa policistů a 

strážníků MP s APK 

➢ Nárůst extrémismu 

 

Opatření k naplnění priorit 
Opatření č.1 – Program prevence kriminality města Příbram na příslušný rok 

Stručný popis Manažer prevence kriminality ve spolupráci  

s pracovní skupinou prevence kriminality 

zpracuje každoročně Program prevence 

kriminality na příslušný rok, který bude 

obsahovat plánované aktivity prevence 

kriminality. 
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Odpovídá Město Příbram 

Spolupracující subjekty Pracovní skupina prevence kriminality, PČR, 

PMS, AO SVP Příbram, neziskové organizace 

působící ve města Příbram 

Zdroje financování Dotace MV, město Příbram 

 

 

Opatření č. 3 – Realizace preventivních přednášek pro jednotlivé cílové skupiny 

Stručný popis Ve spolupráci s dalšími subjekty realizovat 

preventivní přednášky pro jednotlivé cílové 

skupiny na aktuální témata, jako jsou rizika 

spojená s pohybem na internetu, ochrana 

majetku 

Odpovídá Město Příbram 

Spolupracující subjekty PČR, NNO, Senior point 

Zdroje financování Město Příbram 

 

Opatření č. 4 – Podpora primární prevence na základních školách 

Stručný popis Zajištění finančních zdrojů na realizaci programů 

primární prevence na příbramských základních 

školách z rozpočtu města. Prostřednictvím 

manažera prevence kriminality doporučovat 

preventivní programy. 

Odpovídá Město Příbram 

Spolupracující subjekty ZŠ, OŠKS 

Opatření č. 2 – Realizace projektů sociální prevence, zaměřené na děti a mladistvé a jejich rodiny 

Stručný popis Pokračovat v realizaci osvědčených projektů, 

které mají ve městě dlouholetou tradici – projekt 

„Cestou Sdílení“, „Sociálně rehabilitační 

program“, „Terapeutický pobyt pro děti 

s rizikovým chováním“ 

Odpovídá Město Příbram 

Spolupracující subjekty AO SVP Příbram 

Zdroje financování Dotace MV, město Příbram 
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Zdroje financování Město Příbram 

 

Opatření č. 5 – Dostatečné veřejné osvětlení v rizikových lokalitách 

Stručný popis Na základě průzkumu pocitu bezpečí mapovat 

rizikové lokality, kde je nedostatečné veřejné 

osvětlení a pokračovat v jeho rozšiřování 

Odpovídá Město Příbram 

Spolupracující subjekty Technické služby Příbram, MP Příbram, PČR 

Zdroje financování Dotace MV, Město Příbram 

 

Opatření č. 6 – Rozšiřování městského kamerového dohlížecího systému 

Stručný popis Pokračovat v modernizaci městského 

kamerového dohlížecího systému a jeho dalšího 

rozšíření tak, aby byla zaplněna takzvaná 

„hluchá“ místa a zároveň navázat na již fungující 

kamerové body. 

Odpovídá Město Příbram 

Spolupracující subjekty MP Příbram, PČR 

Zdroje financování Dotace MV, Město Příbram 

 

Opatření č. 7 – Pravidelné zveřejňování map kriminalit a statistik kriminalit prostřednictvím webu 

Bezpečná Příbram 

Stručný popis Pravidelně zveřejňovat statistiky kriminality  

a mapy kriminality na území města Příbram a tím 

přispívat k zvyšování subjektivního pocitu 

bezpečí občanů města. 

Odpovídá PČR 

Spolupracující subjekty Město Příbram 

Zdroje financování Nevyžaduje financování 

 

Opatření č. 8 – Pokračovat a dál rozvíjet spolupráci Policie ČR a Městské policie Příbram 

Stručný popis Spolupracovat za účelem stanovení společného 

postupu při zabezpečování místních záležitostí 
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veřejného pořádku a bezpečnosti na území 

města Příbram a spolupracovat při využívání 

informačních technologií a technických 

prostředků situační prevence a dál zkvalitňovat 

úroveň komunikace a sdílení informací. 

Odpovídá Město Příbram 

Spolupracující subjekty MP Příbram, PČR 

Zdroje financování Nevyžaduje financování 

 

Opatření č. 9 – Podporovat základní školy ve městě v oblasti ochrany měkkých cílů  

Stručný popis Finančně podporovat základní školy v oblasti 

zabezpečení vstupu proti neoprávněné osoby. 

Zprostředkovávat semináře zabývající  

se problematikou ochrany měkkých cílů. 

Odpovídá Město Příbram 

Spolupracující subjekty PČR 

Zdroje financování Město Příbram 
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Seznam zkratek 
APZ – Aktivní politika zaměstnanosti 

ASZ – Agentura pro sociální začleňování 

CS – Cílová skupina 

CSZS – Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram 

DPS – Dům s pečovatelskou službou 

ESI fondů či ESIF – Evropské strukturální a investiční fondy 

EU – Evropská unie 

IROP – Integrovaný regionální operační program 

KODUS – Komunitní dům pro seniory 

MěÚ – Městský řad 

MěRK – Městská realitní kancelář 

MOP – Mimořádná okamžitá pomoc 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MPI – Místní plán inkluze 

MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky 

NDC – Nízkoprahové denní centrum 

NNO – Nevládní nezisková organizace 

NZDM – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OPZ – Operační program Zaměstnanost 

OSPOD – Oddělení (orgán) sociálně právní ochrany dětí 

OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

OŠKS – Odbor školství, kultury a sportu 

OŘPD – Odbor řízení projektů a dotací 

PS – Pracovní skupina 

SAS – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

SC – Specifický cíl 

SPSZ – Strategický plán sociálního začleňování 
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STS – Středisko terénních služeb 

SÚPM – Společensky účelné pracovní místo 

SPB – Systém prostupného bydlení  

SVL – Sociálně vyloučená lokalita 

TP – Terénní programy 

TPM – Tréninkové pracovní místo 

ÚP – Úřad práce 

VPP – Veřejně prospěšné práce 

ZŠ – Základní škola 

 


