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0. Úvod 
 

Město Příbram se vedle výkonu sociální politiky vycházejícího z legislativního rámce 
hlásí k vlastní sociální politice. Snaha zabezpečit občanům potřebnou sociální pomoc a služby 
vedla v roce 2005 k přípravám na zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb. 
Město se pomocí této metody rozhodlo naplánovat sociální služby tak, aby odpovídaly 
místním specifikům a potřebám jednotlivých občanů. Usnesením Rady města Příbrami čj. 
768/2005 byl vyjádřen souhlas se zapojením města do komunitního plánování. Akce 
Komunitní plánování sociálních služeb v Příbrami (KPSS Příbram) byla zahájena v roce 
2006. Jejím smyslem je zavedení efektivního procesu plánování rozvoje sociálních služeb, 
poskytovaných určitým skupinám obyvatel ve městě (seniorům, lidem se zdravotním 
postižením a dalším skupinám osob ohrožených sociálním vyloučením). Plánování probíhá 
otevřeným způsobem, spolupracují při něm zástupci poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů 
sociálních služeb. Do procesu je zapojena i široká veřejnost, každý občan města má možnost 
do plánovacího procesu vstupovat. 

V roce 2007 byl vypracován první kompletní výstup z procesu - Komunitní plán 
sociálních služeb Příbram. Plán pomůže zajistit dostupnost a kvalitu sociální pomoci pro lidi 
v nepříznivé životní situaci. Na jeho základě bude nastaveno zefektivnění celého systému 
sociálních služeb tak, aby systém v maximální možné míře vedl ke snížení sociální izolace 
lidí s handicapem. Realizace plánu zároveň ušetří finanční prostředky, protože peníze se 
budou vynakládat jen na udržení nebo zřizování těch služeb, které jsou pro občany města 
doopravdy potřebné. 

Při komunitním plánování spolupracuje jako partner města Centrum pro komunitní 
práci jižní Čechy. V roce 2006 a 2007 bylo Komunitní plánování sociálních služeb v Příbrami 
spolufinancováno Středočeským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního 
operačního programu – GS podpora sociální integrace ve Středočeském kraji.  
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1. Organizace a průběh akce 

1.1  Organizační zajištění KPSS Příbram 
 
Realizátor KPSS Příbram: 
Město Příbram, Tyršova 108, 26101 Příbram 
 
Partner realizátora: 
Centrum pro komunitní práci jižní Čechy , Dvořákova 21, 370 01 České Budějovice 
 
Organizační struktura:   
 

 
 
 
Řídící skupina  
Řídí proces komunitního plánování, připomínkuje a schvaluje výstupy z činnosti realizačního 
týmu a pracovních skupin, definuje priority v sociálních službách. Je složena ze zástupců 
zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Schází se na pravidelných jednáních 
(ze všech jednání jsou zpracovány zápisy).   
 
Členové řídící skupiny – rok 2006: 
MUDr. Ivan Šedivý – místostarosta města 
JUDr. Antonín Hejduk – vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram 
Jana Klímová – vedoucí Azylového domu Příbram  
JUDr. Drahomíra Hanzlíčková – ředitelka Pečovatelská služby města Příbram 
Ing. Libor Špinar – koordinátor projektu AREION – Život 90 
Bc. Petra Belková – vedoucí projektu K-centrum Příbram 
Dana  Pikrtová – vedoucí klubu DEMKA 
Pavol Vrablica – vedoucí Občanského sdružení zdravotně postižených 
 
Členové řídící skupiny – rok 2007: 
MVDr. Václav Beneš - místostarosta města 
MUDr. Ivan Šedivý – ředitel Pečovatelské služby města Příbram 

Rada a 
zastupitelstvo města 

 
Řídící skupina  

Pracovní skupina 
péče o seniory 

Pracovní skupina  
péče o lidi se 
zdravotním 
postižením 

Pracovní skupina  
péče o rodiny s 

dětmi 

Pracovní skupina  
péče o lidi ohrožené 

sociálním 
vyloučením 

Centrum pro 
komunitní práci 

jižní Čechy 

  Poradní orgány  
rady města 

(sociální komise, sociální 
komise pro handicapované) 
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JUDr. Antonín Hejduk – vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram 
Jana Klímová – vedoucí Azylového domu Příbram  
Ing. Libor Špinar – koordinátor projektu AREION – Život 90 
Bc. Petra Belková – vedoucí K-centrum Příbram (od dubna zastoupena Bc. Josefem Šmídem) 
Dana  Pikrtová – vedoucí klubu DEMKA 
Pavol Vrablica – vedoucí Občanského sdružení zdravotně postižených 
 
Realizační tým (Centrum pro komunitní práci jižní Čechy) 
CpKP jižní Čechy je partnerem města, jeho pracovníci tvoří realizační tým, který koordinuje 
průběh procesu a zajišťuje práce spojené s průběhem akce.  
 
Členové realizačního týmu:  
Ludmila Zelenková (koordinátor)  
Bc. Ludmila Kolářová (konzultant)  
Martina Mirovská, Dis. (konzultant - rok 2006)  
Bc. Daniel Rosecký (supervizor, konzultant - rok 2007)   
 
V době práce na KPSS Příbram byli členové realizačního týmu (Rosecký, Kolářová, 
Mirovská) zapojeni do celostátního projektu MPSV „Zajištění místní a typové dostupnosti 
sociálních služeb“. S výstupy z tohoto projektu průběžně pracovali a aplikovali je do procesu 
KPSS Příbram.  
  
Pracovní skupiny   
Týmy dobrovolníků (zástupci zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb), kteří 
navrhují jednotlivá opatření a aktivity vedoucí ke zkvalitnění a zefektivnění sítě sociálních 
služeb ve městě.  
V rámci KPSS Příbram byly zformovány čtyři pracovní skupiny. Věnují se těmto prioritám: 
- podpora seniorů 
- podpora lidí se zdravotním postižením 
- podpora rodin s dětmi 
- podpora ostatních skupin ohrožených sociálním vyloučením 
V analytické fázi komunitního plánování spolupracovali členové pracovních skupin 
individuálně s realizačním týmem, ve strategické fázi se pracovní skupiny sešly na 28 
jednáních, při kterých vypracovaly opatření a aktivity (ze všech jednání jsou zpracovány 
zápisy). V další fázi komunitního plánování budou podporovat jejich realizaci. Vedle 
uvedených členů se jednání pracovních skupin (PS) účastnili další dobrovolníci, kteří sice 
nebyli do PS přihlášeni, ale svojí činností podpořili rozvoj místního partnerství a vznik 
dokumentu KPSS Příbram. Členové PS spolupracovali s dalšími občany (např. v rámci 
organizací, svazů, sdružení, klubů) od  kterých získávali poznatky a náměty na řešení sociální 
situace v Příbrami. Všichni členové pracovních skupin absolvovali vzdělávací seminář. 
 
Členové pracovní skupiny „Podpora seniorů“  
Otýlie Vlčková  - zástupce veřejnosti  
Lenka Koudelová – Městský úřad Příbram 
Ivana Žebrová - SANCO  
Veronika Pěkná – Pečovatelská služba města Příbram 
Lenka Bambasová - Pečovatelská služba města Příbram 
Vladimíra Stehlíková - KÚ Středočeského kraje 
Mgr. Eva Číhalová – členka Zastupitelstva Města Příbram 
Eva Tegerová – Nemocnice Příbram 
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Jitka Vacková - Městský úřad Příbram   
Marie Přibylová - Městský úřad Příbram   
Monika Švecová  - zástupce veřejnosti 
Anna Bláhová - zástupce veřejnosti 
Květa Havlíková - zástupce veřejnosti 
Miroslava Fišerová - zástupce veřejnosti 
  
Členové pracovní skupiny „Podpora lidí se zdravotním  postižením“ 
Ing. Marie Horňáková - invalidní důchodce 
Dana Pikrtová - Klub DEMKA Příbram  
Pavol Vrablica - Občanské sdružení zdravotně postižených Příbram – Březové Hory 
Marie Blatoňová – Nestátní zdravotnické zařízení ošetřovatelská péče SANCO   
Lenka Novotná  - Farní charita Příbram 
Radka Jarolímová - Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje 
Pavel Brychca – Automotoklub zdravotně postižených motoristů Příbram 
Anežka Pitauerová - zástupce veřejnosti 
Jana Bartošová - zástupce veřejnosti  
Helena Holánková - ALKA o.p.s.  
Hana Svobodová - studentka  Filosofické fakulty UK Praha – obor  sociální práce 
Jindřich Podruh - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 
Magda Burianová – Okresní výbor Svazu tělesně postižených Příbram 
Vladimír Tvrdoň - Farní charita Příbram 
  
Členové pracovní skupiny „Podpora rodin s dětmi“  
Jana Klímová - Azylový dům  Příbram 
Mgr. Jitka Šnypsová – Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 
Libor Možíš  -  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram   
Ing. Danuta Krutílková – Matylda, mateřské centrum 
Ilona Rotterová - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram     
Vlasta Fricová – zástupce veřejnosti  
Gréta Ryšlinková - zástupce veřejnosti  
   
Členové pracovní skupiny „Podpora ostatních skupin ohrožených soc. vyloučením“ 
PaedDr. Jana Ptáčková - Středisko výchovné péče Příbram 
Mgr. Petra Belková – K-centrum  Příbram  
Mgr. Kateřina Volfová – K-centrum  Příbram  
Bc. Josef Šmíd – K-centrum Příbram 
Alena Slepičková - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram   
Ludmila Adamíčková - Oblastní nemocnice Příbram  
Eva Strýčková – zástupce veřejnosti (dříve pracovník OSVZ MěÚ Příbram)  
Bc. Miloslav Čižik – Městská policie Příbram 
Robert Dikan - Probační a mediační služba Příbram 
Mgr. Monika Brejchová – Policie ČR Příbram 
  
Rada a Zastupitelstvo Města Příbram, poradní orgány Rady Města Příbram  
Poradní orgány Rady Města Příbram (Sociální komise a Sociální komise pro handicapované) 
spolupracují s řídící skupinou, s pracovními skupinami a s realizačním týmem. Předkládají 
náměty a připomínkují výstupy z komunitního plánování sociálních služeb. Rada a 
Zastupitelstvo Města Příbram připomínkují a schvalují výstupy KPSS Příbram. 



 8 

1.2  Průběh KPSS Příbram 
 
Harmonogram akce 
Komunitní plánování sociálních služeb v Příbrami má čtyři základní fáze:  

1. Přípravná fáze (květen 2005 – prosinec 2005) 
2. Analytická fáze (leden 2006 – září 2006) 
3. Strategická fáze  (říjen 2006 – červen 2007) 
4. Realizační fáze (od července 2007) 
 

Hlavní aktivity jednotlivých fází: 
 
Přípravná fáze (květen 2005 – prosinec 2005) 
- zmapování zdrojů vhodných pro realizaci KPSS (lidské, odborné, informační, finanční) 
- výběr partnera, který má zkušenosti v oblasti KPSS a bude poskytovat odborný servis 
- ustavení základní řídící skupiny (zástupce poskytovatelů, uživatelů, zadavatelů) 
- návrh prioritních oblastí, kterým by se KPSS měl zejména věnovat 
- zpracování plánů práce na další období (analytická fáze, strategická fáze)   
- ostatní aktivity (zpracování žádosti o finanční podporu, zahájení informační kampaně atd.) 
 
Analytická fáze (leden 2006 – září 2006) 
- vytváření organizačních struktur   
- zajištění informační kampaně (zajištění publicity, informování a zapojení veřejnosti) 
- zpracování socio-demografické analýzy       
- popis aktuální sociální situace ve městě (sociální situace z pohledu široké veřejnosti a 
poskytovatelů), popis služeb, analýza přání a potřeb uživatelů sociálních služeb 
- analýza finančních toků v oblasti sociálních služeb v Příbrami  
 
Strategická fáze  (říjen 2006 – červen 2007) 
- zajištění publicity, pokračování informační kampaně 
- formulace poslání a vize, definování  priorit 
- zpracování SWOT analýz jednotlivých prioritních oblastí 
- návrhy jednotlivých opatření, rozpracování opatření do aktivit 
- zpracování dokumentu KPSS Příbram 
- veřejné projednání KPSS, předložení KPSS Zastupitelstvu Města Příbram 
- vydání katalogu poskytovatelů sociálních služeb v Příbrami 
- vydání CD-ROMu se všemi výstupy z KPSS Příbram 
 
Realizační fáze (od července 2007) 
Realizační fáze je naplněním a uskutečněním dohodnutých plánů. V realizační fázi KPSS 
Příbram půjde o snahu zajistit uskutečnění 82 aktivit naplánovaných ve strategické fázi.  
Zároveň s řízením realizace proběhne i kontrola a monitorování výsledků. Výstupy z 
monitoringu budou pokladem pro úvodní – přípravnou fázi nového cyklu KPSS. 
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Průběh KPSS Příbram podle jednotlivých činností (leden 2006 – červen 2007) 
 
Vytvoření kontaktního místa KPSS Příbram 
Na MěÚ Příbram bylo vytvořeno kontaktní místo (samostatná kancelář na OSVZ MěÚ 
Příbram). Každý občan Příbrami může kontaktní místo navštěvovat, získávat tam informace o 
KPSS a podávat podněty k doplnění a zlepšení soc. služeb v Příbrami.   
Informa ční kampaň  
Zprávy o KPSS Příbram vycházely v Kahanu (městský zpravodaj, který je zdarma rozesílán 
do každé domácnosti v Příbrami). Tiskové zprávy byly zasílány také regionálním a 
celostátním deníkům. V nich vyšly i inzeráty akce. Informace o akci jsou trvale zveřejněny na 
internetových stránkách města www.pribram-city.cz. Reportáž z akce KPSS Příbram vysílala 
kabelová televize, další publicita akce byla zajištěna prostřednictvím letáčků, besed s občany 
atd. Byl vydán tištěný katalog poskytovatelů a CD-ROM se všemi výstupy z KPSS Příbram. 
Mapování poskytovatelů a popis služeb 
V analytické fázi KPSS Příbram byli zmapováni poskytovatelé sociálních služeb. Se všemi 
poskytovateli byly realizovány řízené rozhovory a jejich služby byly podrobně popsány. 
Zmapovány byly i svazy a kluby, které sdružují osoby s handicapem. Mapování se během 
akce několikrát opakovalo – vzhledem ke změnám nabídky služeb, které souvisely se 
začátkem účinnosti Zákona č.108/2006 Sb.  O sociálních službách.     
Zapojení široké veřejnosti 
Veřejnost byla do akce zapojena zejména anketou. Anketní lístky byly informačním 
materiálem KPSS a zároveň dotazníkem. Bylo distribuováno 15500 dotazníků. Anketa byla 
zveřejněna také na www.pribram-city.cz, proto ji bylo možné vyplnit a odeslat v elektronické 
podobě. Celkem občané odevzdali 283 vyplněných anketních lístků. Zástupci KPSS Příbram 
se také scházeli s veřejností na besedách (např. při příležitosti schůzí svazů a sdružení), 
informovali je o komunitním plánování a o významu rozvoje sociálních služeb. 
Mapování přání a potřeb uživatelů  
V rámci zjišťování přání a potřeb uživatelů bylo připraveno 6 typů dotazníků pro různé 
skupiny uživatelů sociálních služeb. Distribuováno bylo přes 900 dotazníků, vráceno bylo 370 
dotazníků. Na dotazníky odpovídali klienti domova důchodců, uživatelé terénní pečovatelské 
služby, obyvatelé domů s peč. službou. Další dotazníková akce proběhla v Azylovém domě 
města Příbram, dotazníky byly prostřednictvím K-centra distribuovány také mezi mladé lidi 
ohrožené závislostmi. Pro zjišťování potřeb lidí v nevýhodné sociální situaci byly vedle 
dotazníkových akcí využívány i další metody šetření (rozhovory atd).   
Vypracování analýz 
Byla zpracovaná socio-demografická analýza města. Zároveň byly sbírány údaje do analýz 
prioritních oblastí, které sloužily jako podklady pro činnost pracovních skupin (PS) a byla 
zpracována analýza finančních toků. Na jednání PS byly vypracovány SWOT analýzy.   
Zpracování strategie 
Strategie rozvoje sociálních služeb byla připravena členy pracovních skupin. Obsahuje vizi, 4 
priority, 24 opatření a 82 aktivit (projektů), zajišťujících efektivitu a dostupnost služeb. 
Plán realizace a monitoringu 
Byl vypracován plán monitoringu a  kontroly realizace navržených aktivit.  
Projednání a schválení KPSS Příbram 
Návrh KPSS Příbram byl předložen široké veřejnosti a byl připomínkován na veřejném 
projednání. Byl připomínkován komisemi Rady Města Příbrami (sociální a zdravotní komise, 
sociální komise a komise pro handicapované). Po zapracování připomínek byl předložen Radě 
Města Příbrami a Zastupitelstvu Města Příbrami.  
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2. Analytická část 
 

2.1  Sociodemografická analýza města Příbram 

2.1.1  Obecná charakteristika lokality 

 
Město Příbram 
Příbram se nachází v jihozápadní části středních Čech. Rozkládá se na ploše 33,41 km², 
v nadmořské výšce 502 m.n.m., je členěno do 18 částí k 1. 1. 2006 mělo 34 884 obyvatel. 
Administrativně je město začleněno do Středočeského kraje. Leží necelých 60 km od Prahy a 
stejně vzdálené je od Plzně, Písku a Strakonic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krajina je kopcovitá, výše položená, podnebí je mírně teplé a mírně vlhké. Více než polovina 
území byla v průběhu vývoje přeměněna na zemědělskou půdu. 
 
Historie města Příbram 
Vznik města Příbrami je datován rokem 1216, kdy pražský biskup Ondřej koupil od kláštera 
 v Teplé "statek řečený Příbram" a začal zde budovat jedno ze svých panství. Na konci 
16. století začalo město prosperovat, pokračovala těžba stříbra pod vedením královského 
úředníka. V 18. století město rychle rostlo. Příbram, světově proslulá jako místo nejvýnosnější 
těžby stříbra v celé habsburské monarchii, se stala sídlem centrálních báňských institucí 
a v půli 19. století i báňské akademie, ale zisky byly odváděny do Vídně. Od osmdesátých let 
19. století těžba stagnovala a posléze začala klesat, světově proslulé doly stále přitahovaly 
množství návštěvníků, Svatá Hora zůstávala cílem četných procesí. Polovina 20. století 
znamenala v dějinách Příbrami nový zvrat – rychlý rozvoj těžby uranu a tím i opětný růst 
města. Rozrůstala se průmyslová oblast, kulturní úroveň města upadala. Po listopadu 1989 
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velké báňské podniky a doly zanikly a současné 40ti tisícové město se stalo památníkem 
hornictví a zůstává poutním městem.  
 
Okres Příbram 
Okres Příbram patří mezi nejméně zalidněné okresy v ČR. Území okresu je značně členité. 
Více než 43 % z hospodářské plochy zaujímají lesy, z nichž velká část spadá do oblastí pohoří 
Hřebenů a Brd. Okres spadá do povodí řeky Vltavy, která protéká jeho východní částí od jihu 
k severovýchodu. Na Vltavě byla vystavěna významná vodní díla Orlická, Kamýcká 
a Slapská přehrada, které jsou v letních měsících vyhledávanou turistickou lokalitou (kromě 
hotelů, kempů a zprivatizovaných podnikových rekreačních chat je zde také několik tisíc 
objektů k individuální rekreaci). Významným sídlem severu je město Dobříš, na jihu 
a jihozápadě jsou dva větší mikroregiony s centry v Březnici a Rožmitále. Východní oblasti 
dominuje město Sedlčany.  Pro podnebí okresu jsou charakteristické mírné teploty, vlhkost i 
mírný průběh zimy s výjimkou pásma Brd. Okres Příbram má charakter průmyslově-
zemědělský. Průmysl má na Příbramsku bohatou historii. Příbram byla v minulosti tradičním 
hornickým městem. Od 16. století nastal prudký rozkvět důlní těžby, znamenající pro Příbram 
povýšení na královské horní město. Další rozvoj hornictví se datuje do 18. století, kdy bylo 
založeno hornické učiliště a poté Báňská akademie, z níž vznikla Vysoká škola báňská (1849–
1945). Největší rozmach však nastal s rozvojem těžební, úpravárenské a hutnické činnosti v 
19. století. V 50. letech minulého století vznikly v Příbramské oblasti i doly na uranovou 
rudu, jejichž ložisko bylo jedním z nejkvalitnějších na světě. Po útlumu těžby uranu v roce 
1991 probíhaly hornické práce již jen na šachtě č. 16, kde byly chodby v žulovém masivu 
využity jako kavernový zásobník plynu, což je velká rarita, neboť podobné zásobníky na plyn 
mají z ostatních zemí pouze Švédsko a USA.  Jak bylo uvedeno výše, okres má průmyslově-
zemědělský charakter. Zemědělská půda zabírá 43,5 %, tj. asi 700 km2 území okresu. Z toho 
je přibližně 70 % ornice, čtvrtina luk a pastvin a zbytek tvoří půda pro speciální plodiny. Z 
průmyslu je pak zastoupeno převážně stavebnictví, potravinářství, strojírenství, textilní 
průmysl a zpracování neželezných kovů.1 
 

2.1.2  Obyvatelstvo 
 
Populační vývoj obyvatelstva 
K datu 1. 1. 2006 bylo v Příbrami sečteno 34 884 obyvatel, z toho 16 837 mužů a 18 047 žen. 
Vývoj obyvatelstva ve městě Příbrami sledujeme od roku 1953, kdy bylo sečteno 
11 850 obyvatel. Maximálního počtu obyvatel dosahovalo město Příbram v roce 1989, kdy 
bylo sečteno 40 285 obyvatel, od tohoto roku početní stav obyvatelstva klesá a roku 2006 se 
dostává na 34 884 obyvatele.  

                                                 
1 Úřad práce Příbram, Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2005 
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Graf č.1: Vývoj počtu obyvatelstva ve městě Příbram 
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Zdroj: Český statistický úřad 

 
 
Tabulka č.1: Vývoj počtu obyvatel města Příbram od roku 1996 k 1. 1. 
Rok celkem muži Ženy 
1996 36 901 18 102 18 799 
1997 36 952 18 115 18 837 
1998 36 961 18 087 18 874 
1999 36 887 18 020 18 867 
2000 36 776 17 928 18 848 
2001 36 081 17 597 18 484 
2002 35 710 17 338 18 372 
2003 35 508 17 195 18 313 
2004 35 251 17 018 18 233 
2005 35 147 16 948 18 199 
2006 34 884 16 837 18 047 

Zdroj:Český statistický úřad 
 
Struktura obyvatelstva podle věku 
Z celkového počtu 34 884 obyvatel města Příbram je 18 047 žen, tj. 51,73 % a 16 837 mužů, 
tj. 48,27 %. Zvýšený podíl žen v populaci souvisí s věkovou strukturou. Tam, kde je 
v průměru starší obyvatelstvo, je podíl žen vyšší. Souvisí to se skutečností, že se ženy dožívají 
vyššího věku než muži.  
Zatímco v mladších věkových kategoriích je poměr mužů a žen souměrný, v některých 
věkových skupinách převažují muži, v některých ženy, s přibývajícím věkem se poměrné 
zastoupení jednotlivých pohlaví rozchází, a ženy nad muži převažují. 
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Tabulka č. 2: Věková struktura obyvatel města Příbrami k 31. 12. 2005 
celkem  

 
počet v % muži ženy 

počet obyvatel celkem 34 884 100 16 837 18 047 

0–4 1 572 4,51 764 808 

5–9 1 481 4,25 772 709 

10–14 1 820 5,22 943 877 

15–19 2 321 6,65 1 194 1 127 

20–24 2 390 6,85 1 213 1 177 

25–29 2 968 8,51 1 524 1 444 

30–34 2 908 8,34 1 477 1 431 

35–39 2 252 6,46 1 130 1 122 

40–44 2 445 7,01  1 149 1 296 

45–49 2 478 7,10 1 237 1 241 

50–54 2 869 8,22  1 390 1 479 

55–59 2 702 7,75 1 340 1 362 

60–64 1 806 5,18 824 982 

65–69 1 426 4,09 596 830 

70–74 1 442 4,13 539 903 

75–79 1 155 3,31 470 685 

80–84 616 1,77 213 403 

85–89 166 0,48 56 110 

90–94 52 0,15 6 46 

95–99 15 0,04 0 15 

100+ 0 0 0 0 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Následující graf znázorňuje poměrové zastoupení mužů a žen v jednotlivých věkových 
skupinách. Je patrné, že s přibývajícím věkem obyvatel se zvyšuje procentuelní zastoupení 
žen. 
 

Graf č. 2: Poměr mužů a žen ve věkových skupinách v roce 2005 
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Tabulka č. 3: Průměrný věk ve městě Příbrami od roku 2003 do roku 2006 

rok celkem muži ženy 
2003 39,0 37,6 40,3 
2004 39,3 37,8 40,6 
2005 39,6 38,1 41,0 
2006 40,0 38,4 41,4 

Zdroj: Český statistický úřad 
 
Srovnání se Středočeským krajem vykazuje podobné informace jako za město Příbram, ve 
vyšších věkových skupinách převažují ženy, jejich průměrný věk je vyšší než u mužů. 
 

Struktura obyvatelstva dle rodinného stavu 
Z celkového počtu 35 886 obyvatel bylo k 1. 3. 2001 svobodných 13 335, ženatých či 
vdaných 16 217, rozvedených 3605, ovdovělých 2460, přičemž v tomto údaji mají ovdovělé 
ženy převahu o 9,3 %. Rozvedených mužů je o 2,8 % méně, než rozvedených žen, což souvisí 
i s údajem, kdy svobodných žen je o 9,5 % méně než svobodných mužů.  
 

Tabulka č. 4: Obyvatelé města Příbrami podle rodinného stavu k 1. 3. 2001 

rodinný stav 

  
celkem 

svobodní ženatí, vdané rozvedení ovdovělí nezjištěno 

obyvatelstvo celkem 35 886 13 335 16 217 3 605 2 460 269 
v % 100,0 37,2 45,2 10,0 6,9 0,7 
muži 17 482 7 346 8 116 1 500 361 159 
v % 100,0 42,0 46,4 8,6 2,1 0,9 
ženy 18 404 5 989 8 101 2 105 2 099 110 
v % 100,0 32,5 44,0 11,4 11,4 0,6 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
 
Národnostní struktura obyvatel a státní občanství 
Zjišťování národnosti je celorepublikově možné pouze při sčítání lidu. Přihlášení se k určité 
národnosti je chápáno jako ryze deklaratorní, občan uvede národnost podle vlastního 
přesvědčení. Od roku 1991 se zjišťuje i národnost moravská, slezská a také romští občané 
mají možnost přihlásit se k jejich národnosti. Národnostní složení místních populací je 
významnější v regionech, které svou polohou a dalšími podmínkami implikují různorodost 
stávající populace. V Příbrami se tato různost projevuje minimálně.  
 
Tabulka č. 5: Státní občanství ve městě Příbrami ke dni 1. 3. 2001 

Česká 
republika 

Slovenská 
republika 

obyvatelé se státním 
občanstvím států EU 

ostatní celkem počet 
obyvatel 

 
35 511 

 
58 

 
8 

 
309 

 
35 886 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
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Tabulka č. 6: Počet obyvatel podle národnosti ve městě Příbrami k 1. 3. 2001 

národnost Příbram Středočeský kraj 
česká 34 031 1 074 360 
moravská 61 1 536 
slezská 5 89 
slovenská 727 15 287 
romská 21 1 416 
polská 30 2 144 
německá 58 1 110 
ostatní 257 11 560 
nezjištěna 455 14 971 
celkem 35 886 1 122 473 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva 
Školní vzdělání se sleduje u obyvatelstva staršího 15 let. 
V Příbrami je zastoupení vzdělanostních skupin následující. Základní či neukončené vzdělání 
bylo zaznamenáno u 20 % obyvatelstva, vzdělání bez maturity ve všech jeho formách dosáhlo 
35,3 % obyvatel, vzdělání ukončené maturitou je tvořeno 29,3 % obyvatel. Vzdělání 
vysokoškolského dosáhlo 9,5 % obyvatelstva. 
 

Tabulka č. 7: Ukončené vzdělání obyvatel starších 15 let ve městě Příbrami k 1. 3. 2001 
obyvatelstvo 

  
celkem v % muži ženy 

celkem 30 132 100,0 14 517 15 615 
základní, včetně neukončeného 6 024 20,0 2 202 3 822 
vyučení bez maturity 5 156 17,1 3 093 2 063 
střední odborné bez maturity 5 479 18,2 2 931 2 548 
učební obor s maturitou 380 1,3 271 109 
úplné střední všeobecné s maturitou 1 951 6,5 706 1 245 
úplné střední odborné s maturitou 6 483 21,5 2 832 3 651 
nástavbové studium 844 2,8 306 538 
vyšší odborné 462 1,5 186 276 
vysokoškolské 
 - z toho bakalářské 

2 873 
193 

9,5 
0,6 

1 701 
100 

1 172 
93 

vědecká příprava 34 0,1 29 5 
bez vzdělání 68 0,2 31 37 
nezjištěno 378 1,3 229 149 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
 

Data můžeme porovnat se vzdělanostní strukturou obyvatelstva ve Středočeském kraji, kde 
skupina se základním či neukončeným vzděláním tvoří 23 %, se vzděláním bez maturity 
(shrnuté všechny možnosti) 40,3 %, vzdělání ukončené maturitou (shrnuty všechno formy) 
tvoří 24,4 % obyvatelstva a vzdělání vysokoškolské tvoří 6, 8 % obyvatel. 
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Tabulka č. 8: Ukončené vzdělání obyvatel starších 15 let ve Středočeském kraji k 1. 3. 2001 
obyvatelstvo % 

 
celkem muži ženy celkem muži ženy 

 počet    
celkem 943 364 457 936 485 428 100,0 100,0 100,0 
       
základní včetně neukončeného 218 041 73 463 144 578 23,1 16,0 29,8 
vyučení bez maturity 199 448 123 003 76 445 21,1 26,9 15,7 
střední odborné bez maturity 181 246 99 937 81 309 19,2 21,8 16,7 
vyučení s maturitou 14 032 9 409 4 623 1,5 2,1 1,0 
úplné stř. všeobecné s maturitou 47 150 15 689 31 461 5,0 3,4 6,5 
úplné střední odborné s maturitou 169 223 77 199 92 024 17,9 16,9 19,0 
nástavbové studium 20 213 6 849 13 364 2,1 1,5 2,8 
vyšší odborné 11 373 5 349 6 024 1,2 1,2 1,2 
vysokoškolské: 64 071 36 748 27 323 6,8 8,0 5,6 

univerzitní 25 154 9 384 15 770 39,3 25,5 57,7 

technické 18 229 15 325 2 904 28,5 41,7 10,6 

ekonomické 9 800 4 970 4 830 15,3 13,5 17,7 

zemědělské a veterinární 5 241 3 737 1 504 8,2 10,2 5,5 

umělecké 842 481 361 1,3 1,3 1,3 

ostatní 4 805 2 851 1 954 7,5 7,8 7,2 

z toho bakalářské 3 954 1 973 1 981 0,4 0,4 0,4 
vědecká příprava 2 052 1 703 349 0,2 0,4 0,1 
bez vzdělání 4 286 1 975 2 311 0,5 0,4 0,5 
nezjištěno 12 229 6 612 5 617 1,3 1,4 1,2 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
 
Bilance demografického růstu 
 
Tabulka č. 9: Vývoj přírůstku obyvatelstva ve městě Příbrami od roku 1992 do 2004 

 živě 
narození 

zemřelí přirozený 
přírůstek 

přistěhovalí vystěhovalí migrační 
přírůstek 

celkový 
přírůstek 

1992 413 328 85 849 1 039 -190 -105 

1993 441 300 141 779 718 61 202 

1994 351 307 44 571 616 -45 -1 

1995 313 356 -43 534 584 -50 -93 

1996 350 319 31 563 543 20 51 

1997 338 304 34 504 529 -25 9 

1998 298 272 26 445 545 -100 -74 

1999 334 319 15 464 590 -126 -111 

2000 293 300 -7 493 626 -133 -140 

2001 292 346 -54 470 607 -137 -191 

2002 310 333 -23 581 760 -179 -202 

2003 319 365 -46 534 745 -211 -257 

2004 341 320 21 626 751 -125 -104 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
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Projekce obyvatelstva Středočeského kraje do roku 2050 
Projekci obyvatelstva Středočeského kraje do roku 2050 vytvořil Český statistický úřad. 
Projekce odráží předpokládaný vývoj velikosti a demografické struktury určité sledované 
populace. Základními údaji, na kterých je projekce vystavena jsou údaje počtu a pohlaví 
obyvatel vybalancované k 31. 12. 2002, tento výchozí bod je stanoven jako práh projekce. 
K výpočtu projekce byla použita komponentní metoda, která umožňuje na základě věkové 
struktury podle pohlaví a údajích o řádu vymírání a řádu rození vypočítat nejen počet, ale 
i budoucí věkovou strukturu populace. Projekce nebere v potaz ani vnitřní ani zahraniční 
migraci, neboť tento ukazatel se nedá s dostatečnou přesností určit. Skutečný stav projekce se 
v důsledku migrace bude odchylovat. Pokud budeme brát v úvahu pouze změnu počtu 
obyvatel přirozenou měnou, bude obyvatelstvo ve Středočeském kraji po celé projektované 
období ubývat. Důvodem je úroveň úhrnné plodnosti, která by se po celé období měla 
pohybovat pod hranicí 2,1, což je hodnota, při níž dochází k prosté reprodukci obyvatelstva 
(tzn., že rodiče jsou nahrazováni dětmi). Úhrnná plodnost vyjadřuje počet dětí, které by se 
narodily jedné ženě během reprodukčního období, kdyby po celé její reprodukční období 
zůstala plodnost stejná jako v daném roce. Silný pokles hodnoty úhrnné plodnosti z počátku 
90. let byl sice zastaven a nahrazen pozvolným nárůstem, který je předpokládán i v příštích 
50ti letech, stále ještě to však dlouho nebude stačit na otočení trendu poklesu populace. 
Pokles počtu dětí narozených jedné ženě, byl na počátku 90. let dán změnou politické, 
ekonomické a sociální situace, kdy se mladí lidé s otevřením nových možností zaměřili více 
na cestování, studium, práci a zakládání vlastní rodiny ustoupilo osobní seberealizaci. Tzv. 
druhý demografický přechod, který nastoupil na počátku 90. let, s sebou nesl významné 
změny v demografickém chování lidí projevující se ve změnách celé řady demografických 
ukazatelů. Z hlediska věkové struktury se předpokládá snižující se počet lidí v produktivním 
a předproduktivním věku a zvyšující se počet starých lidí nad 65 let. To bude mít za následek 
postupný pokles porodnosti, nárůst úmrtnosti a přirozený úbytek tak bude čím dál větší. 
Je patrné, že podle předkládané projekce se očekává negativní populační vývoj vyznačující se 
úbytkem počtu obyvatel a výrazným stárnutím populace. Nadějí pro Středočeský kraj je již 
zmiňovaná vysoká úroveň migračního přírůstku, která do projekce není zahrnuta. Do kraje 
přichází především mladší lidé v produktivním věku a pozitivně tak ovlivňují především 
porodnost a věkovou strukturu obyvatelstva. 
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Tabulka č. 10: Projekce obyvatelstva Středočeského kraje do roku 2050   

 

 
skutečný stav 

 
projekce bez migrace 

 
 2002 2003 2004 2004 2005 2010 2020 2030 2050 

počet obyvatel 1128674 1135795 1144071 1123504 1121256 1109019 1074054 1022690 896 389 
v tom ve 
věku:                   
0-14 175 327 173291 172 642 168 693 165 345 155 111 149 611 132 852 116 694 
15-64 792 908 801 633 809 790 795 035 795 049 778 542 697 132 649 655 493 400 
65 a více 160 439 160 871 161 639 159 776 160 862 175 366 227 311 240 183 286 295 
živě narození 10 483 10 633 11 289 10 688 10 786 10 340 9 240 8 333 7 280 
zemřelí 12 401 13 050 12 597 13 121 13 034 13 057 13 401 14 099 13 787 
přirozený 
přírůstek -1 918 -2 417 -1 308 -2 433 -2 248 -2 717 -4 161 -5 766 -6 507 
porodnost  9,3 9,4 9,9 9,5 9,6 9,3 8,6 8,1 8,1 
úmrtnost 11 12 11,1 11,7 11,6 11,8 12,5 13,7 15,3 
naděje dožití  
při narození                   

muži 72,1 72 72,0 72,0 72,1 72,9 74,4 75,9 78,9 
ženy 78,3 78,2 78,4 78,2 78,4 79,0 80,3 81,6 84,2 

úhrnná 
plodnost 1,2 1,21 1,27 1,23 1,25 1,32 1,48 1,63 1,65 

    Zdroj: Český statistický úřad 
 

2.1.3  Ekonomická aktivita 
Z celkového počtu 35 886 obyvatel, sečtených v posledním Sčítání lidu, domů a bytů v roce 
2001 je v Příbrami ekonomicky aktivních 18 601. Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo, tedy 
nepracující důchodci, žáci, studenti a učni čítají celkem 16 971. 
Struktura ekonomicky aktivních 
Podle údajů sčítání 2001 činil počet ekonomicky aktivních v okrese celkem 54 911 osob, to je 
51 % z celkového počtu trvale bydlících obyvatel. Ve srovnání s rokem 1991 počet 
ekonomicky aktivních klesl o 1344 osoby, tj. o 2,4 %. Podíl ekonomicky aktivního 
obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel se snížil z 51,7 % v roce 1991 na 51,0 % 
v roce 2001. Proti roku 1991, došlo k  zásadní změně ve struktuře ekonomicky aktivního 
obyvatelstva. Výrazně, o 4224 osob, tj. o 7,7 %, se snížil celkový počet pracujících obyvatel. 
 

Tabulka č. 11: Struktura ekonomicky aktivních nad 15 let   k 1. 3. 2001 
v tom z toho 

zaměstnané osoby 

z toho   
ekonomicky 

aktivní 
celkem 

celkem pracující 
důchodci 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

neza-
městnaní 

ekonomicky 
neaktivní 
celkem 

nepracující 
důchodci 

žáci, 
studenti 
a učni 

okres celkem 54 911 46 976 2 480 821 4 406 52 176 24 109 18 564 

město Příbram 18 601 15 383 1 081 270 1 773 16 971 7 606 6 341 
Zdroj: Český statistický úřad 
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Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle věku 
Věkové složení ekonomicky aktivní populace2 početně navazuje na celkové věkové složení 
obyvatel. Nejpočetnější skupinu tvoří obyvatelé mezi 45–54 rokem života. 
 

Tabulka č. 12: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle věku ve městě Příbrami k 31. 3. 2001 

 
15-24 

let 
25-34  

let 
35-44 

let 
45-54 

let 
55-59 

let 
60-64 

let 
65 a více 

let 
nezjiště-

no 
EA 

celkem 

Příbram 2 598 4 736 4 684 5 032 950 330 269 2 18 601 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Ekonomicky aktivní dle pohlaví a vzdělání 
Vezmeme-li v potaz jen základní čtyři kategorie vzdělání, a to vzdělání základní (řádek č. 1), 
vzdělání bez maturity (řádky č. 2 a 3), vzdělání ukončené maturitou (řádky č. 4 až 6) 
a vzdělání vyšší odborné a vysokoškolské (řádky č. 8 až 11), můžeme říci, že u mužů je 
nejpočetnější skupina ekonomicky aktivních ve skupině ukončeného vzdělání bez maturity 
a u žen převažuje počet ekonomicky aktivních ve skupině ukončeného vzdělání s maturitou. 
Skupina vyššího a vysokoškolského vzdělání je u mužů zastoupena počtem 1701 a u žen 
1559 osob. 
 

Tabulka č. 13: Ekonomicky aktivní dle pohlaví a vzdělání ve městě Příbrami k 1. 3. 2001  

ekonomicky aktivní 

muži ženy 

 

počet v % počet v % 
 celkem 9 860 100,0 8 741 100,0 
1. základní, včetně neukončeného 750 7,6 971 11,1 
2. vyučení bez maturity 2 091 21,2 1 138 13,0 
3. střední odborné bez maturity 2 348 23,8 1 516 17,3 
4. učební obor s maturitou 232 2,4 85 1,0 
5. úplné střední všeobecné s maturitou 436 4,4 733 8,4 
6. úplné střední odborné s maturitou 2 250 22,8 2 714 31,0 
7. nástavbové studium 250 2,5 418 4,8 
8. vyšší odborné 96 1,0 191 2,2 
9. vysokoškolské 1 355 13,7 950 10,9 
10. z toho bakalářské 64 0,6 56 0,6 
11. vědecká příprava 23 0,2 4 0,0 
12. bez vzdělání 14 0,1 5 0,1 
13. nezjištěno 15 0,2 16 0,2 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
 
 

                                                 
2 Mezi ekonomicky aktivní osoby jsou zahrnuty všechny osoby, které uvedly na Sčítacím listu osob, že patří mezi 
zaměstnané osoby, zaměstnavatele, samostatně činné, pracující důchodce, pracující studenty a učně, ženy na mateřské 
dovolené v trvání 28 resp. 37 týdnů, osoby v základní, náhradní nebo civilní vojenské službě, ve vazbě a výkonu trestu nebo 
osoby nezaměstnané. Pro zařazení osob do kategorie zaměstnaných, zaměstnavatelů nebo samostatně činných osob byl 
rozhodující stav k rozhodnému okamžiku sčítání – jejich formální vazba k zaměstnání bez ohledu na délku pracovního 
úvazku, charakter pracovní aktivity (trvalý, dočasný) nebo druh pracovního poměru, dohody či smlouvy. Nezaměstnané jsou 
všechny osoby 15leté a starší, které byly v rozhodný okamžik sčítání bez práce, hledaly aktivně práci a byly připraveny 
k nástupu do práce. Ekonomicky neaktivní osoby jsou nepracující důchodci, ostatní nepracující osoby s vlastním zdrojem 
obživy, žáci, studenti a učni, osoby v domácnosti, děti předškolního věku a ostatní závislé osoby. 
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Ekonomicky aktivní dle odvětví 
Zastoupení v pracovních odvětvích odpovídá charakteru lokality. Populace pracující 
v průmyslu tvoří nejpočetnější skupinu a je zastoupena 25,2 % ekonomicky aktivních. Dalším 
významným odvětvím je školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnost. 
 

Tabulka č. 14: Ekonomicky aktivní dle odvětví ve městě Příbrami k 1. 3. 2001 
 struktura v %  

 
 celkem 

muži ženy celkem muži ženy 

ekonomicky aktivní celkem 

 
18 601 

 
9 860 

 
8 741 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
zemědělství, lesnictví a rybolov 228 162 66 1,2 1,6 0,8 
průmysl 4 690 2 929 1 761 25,2 29,7 20,1 
stavebnictví 1 667 1 492 175 9,0 15,1 2,0 
obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží 2 163 956 1 207 11,6 9,7 13,8 
pohostinství a ubytování 751 331 420 4,0 3,4 4,8 
doprava, pošty a telekomunikace 1 093 710 383 5,9 7,2 4,4 
peněžnictví a pojišťovnictví 477 145 332 2,6 1,5 3,8 
činnosti v oblasti nemovitostí, služby pro podniky, 
výzkum 1 090 576 514 5,9 5,8 5,9 
veřejná správa, obrana, povinné sociální zabezpečení 1 498 826 672 8,1 8,4 7,7 
školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 2 554 531 2 023 13,7 5,4 23,1 
ostatní veřejné a osobní služby 1 132 530 602 6,1 5,4 6,9 
nezjištěné odvětví 1 258 672 586 6,8 6,8 6,7 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
 

Ekonomicky aktivní dle postavení v zaměstnání 
V oblasti ekonomicky aktivních osob rozdělených podle postavení v zaměstnání je nejvíce 
osob registrovaných v kategorii zaměstnanců v pracovním poměru, na celkovém počtu 
ekonomicky aktivních se podílejí 74,5 %.  
 

Tabulka č. 15: Ekonomicky aktivní dle postavení v zaměstnání v Příbrami k 1. 3. 2001 
v tom struktura v %  

ženy   celkem 
muži 

počet v % 
celkem muži ženy 

ekonomicky aktivní celkem 
 

18 601 
 

9 860 8 741 47,0 100,0 100,0 100,0 

v tom postavení v zaměstnání:               
zaměstnavatelé 725 514 211 29,1 3,9 5,2 2,4 
zaměstnanci v pracovním poměru 13 849 6 932 6 917 49,9 74,5 70,3 79,1 
ostatní zaměstnanci 940 496 444 47,2 5,1 5,0 5,1 
samostatně činní 2 029 1 373 656 32,3 10,9 13,9 7,5 
členové produkčních družstev 9 7 2 22,2 0,0 0,1 0,0 
pomáhající rodinní příslušníci 52 22 30 57,7 0,3 0,2 0,3 
nezjištěno 997 516 481 48,2 5,4 5,2 5,5 

Zdroj:  Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
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Vyjížďky za prací a do škol z Příbrami 
Z Příbrami vyjíždí za prací 4144 obyvatelé, z toho 78,5 % obyvatel dojíždí denně. Dojíždí též 
1284 osob spadajících do kategorie žáci, studenti a učni vyjíždějící do škol.  
 

Tabulka č. 16: Vyjížďky za prací a do škol z města Příbrami v roce 2004 

pracující vyjíždějící 
z obce za prací 

z toho denně 
žáci, studenti a učni 
vyjíždějící do škol 

s dobou cesty 
  

celkem 

v % 
z 

pracujících 
celkem 

celkem 

v % 
z 

vyjíždě-
jících 

celkem 

do 29 
minut 

30-59 
minut 

60 
minut a 

více 

celkem 

v % 
ze žáků, 
studentů 
a učňů 

okres celkem 23 567 46,9 19 868 84,3 10 677 6 238 2 887 8 418 44,8 

Příbram 4 144 24,8 3 254 78,5 1 372 996 876 1 284 20,0 

Zdroj:  Český statistický úřad  

 

2.1.4  Nezaměstnanost 
 
Trh práce ve městě 
 
Tabulka č. 17: Největší organizace okresu Příbram podle počtu zaměstnanců k 31. 12. 2005 

zaměstnavatel  počet 
zaměstnanců 

poznámka 

Oblastní nemocnice Příbram  1 113 zdravotní zařízení  
KOSTAL CR  706 autoelektrika  
RAVAK Příbram  523 výroba koupelnového nábytku  
MASNA Příbram  427 výroba masa a masných produktů 
Povltavské mlékárny Sedlčany  419 provoz mlékárenství  
Česká pošta  382 pošty  
ZAT Příbram  376 automatizační technika  
DISA Industrie  326 strojírenství  
INGERSOLL RAND Equipment  289 stavební výroba  
Město Příbram  277 správa města  
Technické služby Příbram  274 úklid a údržba města  
Sibex, spol. s r.o.  272 výroba nábytku  
EUROTEL s.r.o.  269 spoje  
DIAMO s.p.  247 hornická činnost a rekultivace povrchu  
Kovohutě Příbram  240 hutní průmysl, výroba Pb, Zn, Sn  
KDS Sedlčany  237 výroba nožířského zboží  
KARSIT Příbram  229 výrob a dílů a přísluš. v automobil. průmyslu  
Ústav onkologie a pneum. Na Pleši  229 zdravotní zařízení  

Zdroj: : Úřad práce Příbram, Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2005 
 

Největším zaměstnavatelem v okrese Příbram je Oblastní nemocnice Příbram a.s. Největší 
výrobní firmou je KOSTAL ČR. V okrese jsou dalšími významnými zaměstnavateli 
Vězeňská služba ČR a Policie ČR3.  

                                                 
3 Úřad práce Příbram, Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2005 
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Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti  
Z dlouhodobého hlediska vidíme klesající tendenci míry nezaměstnanosti. Od roku 2001, 
klesla míra nezaměstnanosti o 1,6 %. 
 

Graf č. 3 : Meziroční míra nezaměstnanosti v okrese Příbram a ČR 
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Zdroj: Úřad práce Příbram, Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2005 

 

Následující tabulka porovnává údaje od ledna roku 2005 do ledna roku 2006. Meziročně se 
snížila míra nezaměstnanosti ve městě Příbrami o 1,9 % a v republice o 0,6 %. 
 

Tabulka č. 18: Vývoj nezaměstnanosti ve městě Příbrami a v České republice 
 I/05 II/05 III/05 IV/05 V/05 VI/05 VII/05 VIII/05 IX/05 X/05 XI/05 XII/05 I/06 

Příbram 10,3 10,0 9,8 9,4 9,0 9,2 9,8 9,7 9,5 9,2 9,0 9,4 8,4 
ČR 9,82 9,6 9,4 8,9 8,6 8,6 8,8 8,9 8,8 8,5 8,4 8,9 9,2 

Zdroj: MPSV 
Graf č. 4: Nezaměstnaní podle věkových skupin na Úřadě práce v Příbrami 
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Zdroj: Situace na trhu práce v Příbrami 2005  
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Aktivní politika zam ěstnanosti 
Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřující k zajištění maximálně možné 
úrovně zaměstnanosti.  Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečují Ministerstvo práce 
a sociálních věcí a úřady práce – podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci 
s dalšími subjekty.  
Čerpání finančních prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) v roce 2005 (v Kč) je 
uvedeno v následující tabulce. 
 
Tabulka č. 19: Čerpání finančních prostředků na APZ v roce 2005 (v korunách českých) 
 

I II III IV V VI 
celkem 

za 1. pol. 
2005 

rekvalifikace + bilanční 
diagnostika 

28 000  129 850  177 250  349 033  117 270  501 631  1 303 034  

veřejně prospěšné práce 428 394  448 179  536 073  611 674  858 404  925 002  3 807 726  

účelná pracovní místa  468 588  537 318  804 354  927 200  1 172 129  974 087  4 883 676  

odborná praxe 
absolventů + příspěvek 
na zapracování 

160 740  129 379  97 985  23 467  9 929  10 117  431 617  

chráněné dílny  0  114 444  0  0  52 800  0  167 244  
příspěvek na dopravu a 
překlenovací příspěvek  

0  0  12 406  10 651  29 924  24 723  77 704  

celkem  1 085 722  1 359 170  1 628 068  1 922 025  2 240 456  2 435 560  10 671 001  

 

 VII VIII IX X XI XII 
celkem 
za 2005 

rekvalifikace + 
bilanční diagnostika  

207370  68 200  26 600  297 925  227 400  351 433  2 481 962  

veřejně prospěšné 
práce  

1 011 826  790 210  793 691  1 080 312  1 075 769  1 029 906  9 589 440  

účelná pracovní místa  1 053 910  997 505  761 202  701 618  755 619  782 210  9 935 740  
odborná praxe 
absolventů + 
příspěvek na 
zapracování 

13 990  21 778  16 322  5 078  0  0  488 785  

chráněné dílny  224 292  0  0  0  221 775  0  613 311  
příspěvek na dopravu 
a překlenovací 
příspěvek  

22 761  18 042  14 072  15 688  16 094  14 716  179 077  

celkem  2 534 149  1 895 735  1 611 887  2 100 621  2 296 657  2 178 265  23 288 315  

Zdroj: : Úřad práce Příbram, Zpráva o situaci na trhu práce za rok 2005 
 

2.1.5  Domovní a bytový fond 
Bytová výstavba je jedním z významných faktorů, který podněcuje rozvoj města. Podporuje 
příliv nových občanů a tím i významně ovlivňuje celkovou strukturu populace. Podle Sčítání 
lidu, domů a bytů 2001 bylo na území města sečteno 3058 trvale obydlených domů a 14 007 
trvale obydlených bytů.  
Na území města se nachází 14 007 trvale obydlených bytů. Největší skupinu tvoří byty se 
dvěma pokoji, zaujímají 41,9 % z celkového počtu. Naopak nejmenší zastoupení mají byty se 
čtyřmi a více pokoji, přičemž tyto byty zastupují 9,9 % z celkového počtu bytů.  
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Největší skupinu trvale obydlených domů tvoří skupina bytů první kategorie. Bytů první 
kategorie je v Příbrami 96,18 %. Bytů čtvrté kategorie je celkem 57, netvoří ani procento 
z celkového počtu bytů.  
 

Tabulka č. 20: Trvale obydlené byty a domy za město Příbram k 1. 3. 2001 

trvale obydlené 
byty 

v tom podle kategorie 
 

počet v % I. II. III. IV.  nezjištěno 

trvale obydlené byty celkem 14 007 100,0 13 472 307 70 57 101 
v tom:               
podle počtu pokojů:               
1 obytná místnost 2 274 16,2 2 181 50 17 20 6 
2 pokoje 5 862 41,9 5 694 115 27 19 7 
3 pokoje 4 357 31,1 4 245 86 13 9 4 
4 a více pokojů 1 386 9,9 1 318 54 8 2 4 
nezjištěno 128 0,9 34 2 5 7 80 
podle právního důvodu užívání:               
byt ve vlastním domě 2 111 15,1 1 845 179 32 38 17 
byt v osobním vlastnictví 3 093 22,1 3 073 13 1 - 6 
jiné bezplatné užívání bytu 245 1,7 201 31 6 7 - 
byt nájemní (vč. bytů LBD) 7 160 51,1 7 020 68 22 10 40 
byt člena stavebního bytového družstva 1 101 7,9 1 096 2 - - 3 
byt člena družstva nájemců, 
 založeného v průběhu privatizace 

4 0,0 4 - - - - 

byt domovnický, služební 54 0,4 53 1 - - - 
jiný důvod užívání bytu včetně nezjištěno 239 1,7 180 13 9 2 35 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
 

2.1.6  Doprava 
Z hlediska dopravy je pro okres nejdůležitější autobusová doprava, především linková 
doprava do Prahy, kde nachází pracovní uplatnění několik tisíc občanů okresu Příbram. 
Železniční doprava nemá z hlediska osobní dopravy pro okres větší význam, neboť tratě 
procházející okresem nepatří k hlavním dopravním tepnám. Z Prahy vede přes okres silnice 
dálničního typu, která je důležitá především pro nákladní automobilovou dopravu. Osobní 
lodní doprava je v letních měsících provozována na dílech vltavské kaskády s výjimkou 
Kamýcké přehrady. Veřejnou autobusovou dopravou jsou propojena prakticky všechna města 
a obce na území okresu. Městská hromadná doprava je provozována pouze v Příbrami, kde je 
vedeno 16 autobusových linek, které propojují většinu městských částí a přilehlé obce. 
Příbram má velmi dobré dopravní spojení s hlavním městem, ovšem dopravní dostupnost 
ostatních regionů České republiky je průměrná a v nejbližší době nemůžeme očekávat její 
zlepšení. V blízkosti města vede rychlostní silnice R4 z Prahy do Strakonic a Vimperku, 
s napojením na silnici I. třídy č. 20 do Písku, Českých Budějovic a dále do Rakouska. Silnice 
I. třídy č. 30 spojuje Příbram s oblastí Berounska a dálnicí D5 Praha – Plzeň – Rozvadov – 
SRN. Významnou komunikací je rovněž silnice I. třídy č. 18 spojující Příbram se sedlčanskou 
polovinou okresu a se západními Čechami, která také funguje jako přivaděč na rychlostní 
komunikaci R4. Do budoucna se v Územním plánu města i velkého územního celku okresu 
počítá s výstavbou obchvatu Příbrami (přeložka silnice I/18).  
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2.1.7  Školství 
Na území města Příbrami bylo v roce 2006 celkem 41 školských zařízení. Situace na 
základních školách v Příbrami je stabilizovaná. V současné době se nepřipravuje žádné 
slučování příbramských základních škol. V Příbrami existuje detašované pracoviště Vysoké 
školy evropských a regionálních studií (VŠERS), o.p.s., České Budějovice. V Příbrami je 
k dispozici kombinované bakalářské studium studijního programu Mezinárodní teritoriální 
studia se studijním oborem Regionální studia. 
 

Tabulka č. 21: Školská zařízení ve městě Příbrami v roce 2006 
zařízení počet 
mateřská škola 13 
základní škola – vyšší stupeň (1.-9. ročník) 7 
střední odborné učiliště 3 
gymnázium 3 
střední odborná škola (včetně zdravotnické) 6 

základní umělecká škola 2 

vyšší odborná škola 3 
vysoká škola 1 
dům dětí a mládeže 1 

domov mládeže 1 

zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám 1 

Zdroj:  www.pribram-city.cz, www.kr-stredocesky.cz 
 

2.1.8  Zdravotnictví a sociální oblast 
Celkem 139 registrovaných zdravotnických zařízení bylo sečteno ve městě Příbrami v roce 
2004. 
 

Tabulka č. 22: Zdravotnická zařízení ve městě Příbram v roce 2004 
zařízení počet 
ambulantní zařízení 1 
nemocnice 1 
detašované pracoviště nemocnice 3 
samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 20 
detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 
samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 11 
samostatná ordinace praktického lékaře – stomatologa 24 
samostatná ordinace praktického lékaře – gynekologa 6 
detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře – gynekologa 1 
samostatná ordinace lékaře specialisty 38 
detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 2 
ostatní samostatná zařízení 13 
detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení 2 
zařízení lékárenské péče  12 
detašované pracoviště zařízení lékárenské péče 1 
jesle 1 
středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc 1 
transfusní stanice 1 

Zdroj: Český statistický úřad 
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Tabulka č. 23: Poskytovatelé sociálních služeb Příbram (stav v roce 2006) 
zařízení 
ALKA o.p.s. 
Amálka Rodinné centrum, s.r.o. 
Azylový dům Města Příbram 
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje 
Farní charita Příbram 
K – centrum Příbram 
Matylda – mateřské centrum v Příbrami 
Ošetřovatelská péče – SANCO 
Městské jesle a rehabilitačně – integrační zařízení úsměv 
Pečovatelská služba města Příbram 
Občanské sdružení Život 90 
TyfloCentrum Praha , o.p.s. 

Zdroj: Český statistický úřad 
Tabulka č. 24: Sociální zařízení ve městě Příbram  
zařízení 2004 2005 

domy s pečovatelskou službou 5 5 
počet bytů v domech s pečovatelskou službou 334 334 
úřad práce – počet úřadoven 2 1 
ostatní zařízení sociální péče 1 1 
počet míst v ostatních zařízení sociální péče 28 58 
dětský domov 1 1 
počet míst v dětském domově 11 11 

Zdroj: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Příbram 
 

2.1.9  Shrnutí  
K 1. 1. 2006 mělo město Příbram 34 884 obyvatel, a to v procentuelním složení 48 % mužů 
a 52 % žen. Nejvíce obyvatel 40 285 mělo město Příbram od roku 1953 v roce 1989, od 
tohoto roku počet obyvatelstva stále klesá. Od roku 1989 došlo k poklesu o 5401 obyvatele. 
V poměrovém zastoupení mužů a žen v jednotlivých věkových kategoriích, je patrné, že ženy 
s postupujícím věkem mají vyšší procentuelní zastoupení v poměru obyvatelstva. I zde, stejně 
tak jako v celé České republice platí, že mladí lidé odkládají manželství a rodičovství do 
pozdějšího věku. Nejvíce obyvatel má ukončené vzdělání bez maturity, což je totožné se 
vzdělanostní strukturou Středočeského kraje. Oproti 6,8% zastoupení vysokoškolsky 
vzdělaných osob Středočeského kraje má vysokoškolské vzdělání v Příbrami 9,5 % obyvatel. 
Do budoucna se předpokládá snižující počet lidí v produktivním a předproduktivním věku 
a naopak zvyšující počet lidí nad 65 let. 
Počet ekonomicky aktivních osob v okrese ve srovnání s rokem 1991 klesá, do roku 2001 
došlo k poklesu o 2,4 %. Oproti roku 1991 se také zásadně změnila struktura ekonomicky 
aktivního obyvatelstva, celkově se počet pracujících obyvatel snížil o 7,7 %. Nejpočetnější 
věkovou skupinou ekonomicky aktivních obyvatel, jsou lidé ve věku 45-54 let. Vzhledem 
k ukončenému vzdělání je nejvíce ekonomicky aktivních osob u mužů s ukončeným 
vzděláním bez maturity a u žen s ukončeným vzděláním s maturitou. 24,8 % obyvatel vyjíždí 
za prací, stejně tak jako 20 % studentů. Nezaměstnanost k 30. 9. 2006 byla v okrese Příbram 
6,9 % oproti Středočeskému kraji, kde byla 5,5 %. Meziměstský přírůstek nezaměstnaných 
činil v okrese Příbram -2,9 %, oproti celé České republice, kde byl -1,0 %. Počet uchazečů na 
jedno volné pracovní místo je v okrese Příbram 4,6, podobně jako průměr v celé České 
republice, který je 4,7.  
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2.2  Popis aktuální sociální situace 
 

2.2.1  Přehled poskytovaných služeb v Příbrami 
 
Poskytovatelé sociálních služeb a organizace sdružující lidi s handicapem:   

 
organizace 

registrovaný 
poskytovatel  
sociálních služeb 

ALKA o. p. s. ne 

Azylový dům města Příbram ano 

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje ano 

Farní charita Příbram ano 

K-centrum Příbram ano 

Klub DEMKA, společnost postižených DMO Příbram ne 

Klub stomiků ILCO se sídlem v Příbrami ne 

Matylda, mateřské centrum v Příbrami ne 

Občanské sdružení PESSOS Příbram ne 

Občanské sdružení zdravotně postižených Příbram – Březové Hory ne 

Oblastní spolek Červeného kříže Příbram  ne 

Ošetřovatelská péče SANCO, o.p.s. ano 

Pečovatelská služba města Příbram ano 

Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých Příbram ne 

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým okresu Příbram ne 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Příbram ne 

Svaz diabetiků ČR, územní organizace Příbram ne 

Svaz důchodců ČR, MO Příbram ne 

Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 6 Příbram ne 

Svaz tělesně postižených v ČR, MO tělesně postižených a vozíčkářů v 
Příbrami 

ne 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR   ano 

Svaz tělesně postižených  v ČR,  okresní organizace Příbram ano 

TYFLOCENTRUM Praha o. p. s., pracoviště Příbram ano 

Ústřední automotoklub ČR – Automotoklub zdravotně postižených 
motoristů Příbram-Beroun 

ne 

Život 90 o.s., pracoviště Příbram              ano 
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Přehled  poskytovatelů sociálních služeb a druhů nabízených služeb 
 
poskytovatel   Azylový dům města Příbram 

 
služba 

sociální poradenství   
azylové domy 

poskytovatel   Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje   

 
 služba 

sociální poradenství   
osobní asistence   

poskytovatel   Farní charita Příbram 

 
 služba 
 

sociální poradenství   
osobní asistence   
odlehčovací služby   

poskytovatel   K-centrum Příbram 

 
 služba 
 

sociální poradenství   
kontaktní centra   
terénní programy   

poskytovatel   Ošetřovatelská péče SANCO, o.p.s. 

 
 služba 
 

sociální poradenství   
odlehčovací služby   
denní stacionáře   
domovy se zvláštním režimem   
soc. aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP    

poskytovatel   Pečovatelská služba města Příbram 

 
 služba 
 

sociální poradenství   
pečovatelská služba   
domovy pro seniory   

poskytovatel   Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR   

služba sociální poradenství   
 

poskytovatel   Svaz tělesně postižených  v ČR,  okresní organizace Příbram 

 
 služba 

sociální poradenství   
osobní asistence 
soc. aktiv. služby pro seniory a osoby se ZP    
sociální rehabilitace   

poskytovatel   TYFLOCENTRUM Praha o. p. s., pracoviště Příbram 

 

 služba 

sociální poradenství   
osobní asistence   
průvodcovské a předčitatelské služby 

poskytovatel   Život 90 o.s., pracoviště Příbram              

 
 služba 
 

sociální poradenství   
osobní asistence   
tísňová péče   
telefonická krizová pomoc   
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Typy služeb a jejich  poskytovatelé  
(poskytovatelé se sídlem v Příbrami) 
 

 
Služba 
 

 
Poskytuje 

Sociální poradenství   Všichni poskytovatelé sociálních služeb             
Osobní asistence   Farní charita Příbram  

Svaz tělesně postižených  v ČR 
TYFLOCENTRUM Praha o. p. s 
Život 90 o.s., pracoviště Příbram              

Pečovatelská služba   Pečovatelská služba města Příbram 
Svaz tělesně postižených  v ČR 

Tísňová péče   Život 90 o.s., pracoviště Příbram              
Průvodcovské a předčitatelské služby TYFLOCENTRUM Praha o. p. s 
Podpora samostatného bydlení   - 
Odlehčovací služby   Farní charita Příbram  

Ošetřovatelská péče SANCO, o.p.s. 
Centra denních služeb   - 
Denní stacionáře   - 
Týdenní stacionáře - 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením   - 
Domovy pro seniory   Pečovatelská služba města Příbram 
Domovy se zvláštním režimem   Ošetřovatelská péče SANCO, o.p.s. 
Chráněné bydlení   - 
Soc. služby poskytované ve zdr. zařízeních ÚP - 
Raná péče   - 
Telefonická krizová pomoc   Život 90 o.s., pracoviště Příbram   

(pouze pro uživatele tísňové péče)            
Tlumočnické služby   - 
Azylové domy   Azylový dům města Příbram  
Domy na půl cesty - 
Kontaktní centra   K-centrum Příbram     
Krizová pomoc   - 
Intervenční centra – nový druh služby   - 
Nízkoprahová denní centra   - 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - 
Noclehárny   - 
Služby následné péče   - 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi   - 
Soc. aktiv. služby pro seniory a osoby se ZP    Svaz tělesně postižených  v ČR 
Sociálně terapeutické dílny - 
Terapeutické komunity   - 
Terénní programy   K-centrum Příbram     
Sociální rehabilitace Svaz tělesně postižených  v ČR 
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2.2.2  Sociální situace z pohledu široké veřejnosti 
ANKETA  PRO VEŘEJNOST 
Názory široké veřejnosti na sociální situaci v Příbrami byly zjišťovány prostřednictvím 
ankety. Dotazník obsahoval 12 otázek - 9 z nich zjišťovalo názory veřejnosti na aktuální 
sociální situaci ve městě, 3 otázky byly zaměřeny na údaje o respondentech. 
DISTRIBUCE A SBĚR: 
15 000 ks anketních lístků bylo vloženo do radničního listu Kahan, který je distribuován do 
každé domácnosti v Příbrami. 500 ks lístků bylo rozšířeno jinými způsoby (byly položeny na 
veřejně přístupných místech, byly rozdávány koordinátorkou akce). Občané vhazovali 
vyplněné lístky do schránek, postavených na osmi frekventovaných  a dobře přístupných 
místech ve městě. Anketní lístek bylo možné také získat v el. podobě na www.pribram-city.cz 
a po vyplnění odeslat e-mailem. Občané odevzdali 283 vyplněných anketních lístků.  
 
Otázka č.1 - Řekl(a) byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu?  
 
určitě ano - 34 respondentů (12 %) 
spíše ano  - 154 respondentů (55 %) 
spíše ne - 59 respondentů (21 %) 
určitě ne - 33 respondentů (12 %) 
 
3 respondenti na otázku neodpověděli. 
 
 
 
 
Otázka č. 2 - Máte dostatek informací o sociálních službách v Příbrami? 
 
ano - 108 respondentů (39 %) 
ne - 171 respondentů (61 %) 
 
4 respondenti na otázku neodpověděli. 
 
 
 
 
 
 
Otázka č. 3 - Víte, kde můžete získat informace o sociálních službách? 
 
ano - 181 respondentů (65 %) 
ne - 99 respondentů (35 %) 
 
2 respondenti na otázku neodpověděli. 
1 respondent dopsal, že to ví částečně.  
 
Jaký zdroj informací respondenti upřednostňují: 
místní tisk – 111 respondentů 
městský úřad – 109 respondentů 

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

 

ano

ne

 

ano

ne
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noviny – 52 respondentů 
letáky – 40 respondentů 
rozhlas – 37 respondentů 
katalogy –27 respondentů 
místní organizace – 20 respondentů 
Další zdroje informací, které nebyly v anketě uvedeny a respondenti je navrhli: 
internet – 6 respondentů 
televize – 3 respondenti 
osobní jednání s pečovatelkou – 1 respondent 
 
Otázka č. 4 - Jste spokojen(a) s rozsahem a úrovní sociálních služeb v Příbrami? 
 
ano - 74 respondentů (27 %) 
ne - 69 respondentů (25 %) 
nevím - 134 respondentů (48 %) 
 
6 respondentů na otázku neodpovědělo. 
 
Odpověď „nevím“ uvedli většinou respondenti, 
kteří nevyužívají žádnou službu. 
 
 
Otázka č. 5 - Na koho byste se přednostně obrátili v p řípadě těžké životní situace? 
 
rodina – 214 respondentů  
úřady – 62 respondentů 
přátelé – 52 respondentů 
sociální zařízení – 41 respondentů 
lékař – 29 respondentů 
jiné – 12 respondentů 
 
Otázka č. 6 - Postrádáte Vy nebo někdo z Vašich blízkých některou z uvedených 
sociálních služeb?  
 

59 respondentů postrádá poradny   
51 respondentů postrádá chráněné dílny   
48 respondentů postrádá denní služby pro děti, mládež nebo dospělé osoby se ZP 
35 respondentů postrádá osobní asistenci   
32 respondentů postrádá azylový dům   
32 respondentů postrádá terapeutické služby   
30 respondentů postrádá dům na půl cesty   
29 respondentů postrádá dopravní služby pro imobilní   
26 respondentů postrádá chráněné bydlení   
25 respondentů postrádá domov důchodců 
24 respondentů postrádá pečovatelskou službu   
17 respondentů postrádá krizovou telefonní linku 
14 respondentů postrádá kontaktní centrum pro uživatele návykových látek   
11 respondentů postrádá průvodcovskou a tlumočnickou službu   
10 respondentů postrádá nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
42 respondentů postrádá jiný druh služby, než které byly uvedeny 

ano

ne

nevím
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poradny chráněné dílny 
denní služby pro osoby se ZP osobní asistence
azylový dům terapeutické služby
dům napůl cesty dopravní služby pro imobilní
chráněné bydlení domov důchodců
pečovatelská služba krizová telefonní linka
kontaktní centrum průvodcovská služba
nízkoprahová zařízení pro mládež jiný druh služby

 
Jiné druhy služeb, které respondenti uváděli:  
Nejčastěji byl mezi jinými chybějícími službami uveden hospic. Dále respondenti uvedli 
léčebnu dlouhodobě nemocných, jídelnu pro důchodce, chráněné bydlení (ubytovny) a 
veřejně prospěšné práce pro mladé nezaměstnané, kluby osamocených (sdružování, využití 
dovedností), pomoc při péči o osoby po mozkových příhodách a o osoby staré (když se o ně 
chce rodina starat v domácím prostředí), krizové centrum, Senior linka (informace a pomoc 
v orientaci – pomoc pro běžný den), denní centrum pro lidi s těžkým zdravotním postižením, 
ústav sociální péče pro osoby s psychickými poruchami nebo s demencí, ústav sociální péče 
pro osoby s tělesným postižením, kurzy PC a Internetu pro seniory (nejlépe zdarma), denní 
programy pro děti, denní centrum pro lidi se zdravotním postižením (děti a následně dospělí, 
kteří ukončili základní vzdělání). Respondenti upozornili, že u stanice MHD č.1 ul. 
Hornických učňů u bytovek není vyvýšený nástup do autobusu, že městská linka autobusu č.2 
nestaví dole v Balbínově ulici směrem na Sevastopol (do Jiráskových sadů je to pro staré 
nemocné daleko) a že není přístup do rekreační oblasti Nový rybník pro postižené občany. 
Občané města si také přejí lepší spolupráci mezi organizacemi, větší podporu charitních a 
církevních aktivit a více pracovních příležitostí.   
 
Otázka č. 7 - Pokud sociální služby využíváte, napište které: 
 
donáška obědů – 8 respondentů, úklid – 7 respondentů, pečovatelská služba – 5 respondentů 
nákup – 4 respondenti, masáže, koupele, pedikúra – 3 respondenti, AREION – 2 respondenti 
SANCO – 2 respondenti, všechny – 2 respondenti, bydlení v DPS – 2 respondenti, krizová 
telefonní linka – 2 respondenti, terapeutické služby – 1 respondent, praní prádla – 1 
respondent, denní stacionář – 1 respondent 
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Mezi využívanými sociálními službami respondenti také uvedli: 
MHD zdarma, invalidní důchod, oddělení péče o děti, státní sociální podpora, sociální dávky, 
rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, příspěvky pro osoby se zdravotním postižením, 
průkazky ZTP.   
 
Otázka č. 8 - Pokud sociální služby využíváte, jste s nimi spokojeni? 
 
ano - 35 respondentů (43 %) 
spíše ano  - 24 respondentů (29 %) 
spíše ne - 13 respondentů (16 %) 
ne - 9 respondentů (11 %) 
 
 
 
 
 
 
Odpověď „ano“ a „spíše ano“ většinou zaškrtli respondenti, kteří v předchozí otázce uvedli, 
jakou sociální službu využívají.  
Odpověď „spíše ne“ zaškrtlo 9 respondentů, kteří využívanou službu neuvedli a 1 respondent, 
který za sociální službu považuje sociální dávky. 
Zcela nespokojen je 1 uživatel všech služeb, 1 příjemce rodičovského příspěvku a jeden klient 
Oddělení péče o děti OSVZ. Ostatní u předchozí otázky neuvedli, co využívají. 
 
Co by se na službách mělo změnit? 
Respondenti například uvedli: 

- lepší informovanost o soc. službách   
- MHD linky s čipy a mluvenými informacemi pro nevidomé   
- rozšíření služeb   
- ochota pracovníků, lepší přístup ke klientům  
- profesionalita, srozumitelné podání informací zájemcům o sociální služby 
- komunikace s lidmi, kteří pečují o své blízké 
- vytvoření zařízení obecně přístupného dietního stravování 
- vytvoření kvalitního moderního stravovacího centra pro seniory   
- dopravní služby pro pacienty k lékařským kontrolám 
- vyznačení času nástupu do nízkoprahových autobusů 
- mezi staré lidi do DPS je potřeba umisťovat jen bezproblémové občany, staří lidé 

potřebují klid 
- poskytování lékařské péče v domově důchodců na Březových Horách  - malý zájem 

lékaře 
  
Otázka č. 9 - Čemu by podle Vašeho názoru mělo Vaše město věnovat největší 
pozornost při řešení sociálních problémů? 
 
Řešení problémů seniorů – upřednostňuje 124 respondentů (23%) 
Řešení problémů lidí v sociální krizi  – upřednostňuje 102 respondentů (19%) 
Řešení problémů rodin s dětmi – upřednostňuje 158 respondentů (30%) 
Řešení problémů lidí se zdravotním postižením – upřednostňuje 146 respondentů (28%) 

ano

spíše ano

spíše ne

ne

 



 34 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Senio ři

Lidé v sociální krizi

Rodiny s d ětmi

Lidé se ZP

 
Připomínky a náměty respondentů k sociální situaci v Příbrami:  

- dlouhá čekací doba na umístění v DPS (3 roky) 
- velká spokojenost s pečovatelskou službou 
- lepší informovanost o nabídce nestátních neziskových organizací v soc. oblasti 
- majitele domů nad 80 let zbavit povinnosti odklízení sněhu z chodníků, které jsou 

majetkem města, zajistit tuto činnost službami města, tím se i sníží nezaměstnanost 
- zajistit vhodné autobusové spojení do nových obchodních center  
- zlepšení dopravní obslužnosti, večerní spoje 
- postavit domov důchodců s jednolůžkovými pokoji a balkóny  
- řešit bezpečnost starých osamělých lidí 
- pružnost a rychlost při vyřizování záležitostí na úřadech – méně administrativy   
- doléčovací služba po propuštění z nemocnice 

 
Údaje o respondentech: 
Respondenti podle bydliště: 
231 (82%)  respondentů z Příbrami  
34 (12%) respondentů z regionu – správního obvodu Příbram  
18 (6%) respondentů z jiného místa  
 
Respondenti podle věku: 
4 respondenti ve věku do 20 let (1%) 
41 respondentů ve věku 20 – 35 let (15%) 
71 respondentů ve věku 36 – 50 let (25%) 
86 respondentů ve věku  51 – 65 let (31%) 
78 respondentů ve věku  nad 65 let (28%) 
3 respondenti svůj věk neuvedli.  

 
Respondenti podle pohlaví: 
79 mužů (29%) 
190 žen (71%) 
14 respondentů pohlaví neuvedlo 

 
Vyhodnocení ankety:  
Občané Příbrami nemají výrazný zájem o situaci v oblasti sociálních služeb, celkově je 
zřejmě vnímají jako dobře zajištěné. Mají poměrně málo informací o službách, ale většina ví, 
kde informace v případě potřeby získat. Z lidí, kteří se o sociální služby zajímají (odpověděli 
na anketu) asi polovina nedokáže posoudit spokojenost se sociálními službami v Příbrami, 
čtvrtina je hodnotí kladně, čtvrtina negativně. Podle veřejnosti jsou v Příbrami nedostatečně 
zajištěny zejména tyto služby: poradny, chráněné dílny, denní služby pro děti, mládež nebo 
dospělé osoby se zdravotním postižením. Při řešení sociálních problémů by město mělo 
věnovat největší pozornost řešení problémů rodin s dětmi  (rodiny ohrožené chudobou, rodiny 
s malými dětmi, rodiny s „výchovnými“ problémy apod.). 
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2.2.3  Sociální situace z pohledu poskytovatelů sociálních služeb 
Názory poskytovatelů služeb byly v roce 2006 zjišťovány prostřednictvím řízených 
rozhovorů. Byli osloveni všichni poskytovatelé i zástupci spolupracujících organizací. 
 
Služby, které je potřeba ve městě doplnit nebo rozšířit: 
- denní centrum  pro osoby se zdravotním postižením 
- osobní asistence  
- denní (týdenní) stacionář  pro osoby se zdravotním postižením 
- dům na půl cesty  
- lůžka pro lidi bez domova 
- nízkoprahového zařízení pro děti a mládež  
- azylové a krizové ubytování pro mládež     
- krizové centrum 
- domov důchodců  
- chráněné dílny 
- chráněné bydlení 
- poradenství v oblasti sociálních služeb pro občany se zdravotním postižením  
- tlumočnická a předčitatelská služba pro sluchově postižené občany 
 
Další poznatky poskytovatelů: 
- je potřeba rozšířit psychiatrickou péči   
- chybí  více alternativ k trávení volného času mládeže (např. zprovoznění skate-parku, 
vytvoření nízkoprahového klubu s nealkoholickým barem) 
- rozvoj regionální Linky důvěry (regionální Linka důvěry může reagovat na potřeby klientů 
znalostí prostředí, úrovně sociálních a dalších služeb) 
- chybí rehabilitační centrum pro obyvatele DPS a klienty pečovatelské služby 
- priority sociálních služeb v regionu nejsou posuzovány podle potřebnosti a na základě jejích 
analýz, chybí koordinační článek, jedna organizace neví, co dělá druhá 
-  v rámci primární prevence je potřeba zpřístupnit volnočasovou a zájmovou činnost dětem 
z rodin s nízkými příjmy, sociálními problémy. Při základních školách a např. Q klubu a 
Domu dětí jsou tyto činnosti organizovány, ale za finanční úhradu, což je pro skupinu těchto 
nejvíce ohrožených dětí těžko dosažitelné   
- je nutné vybudovat hospic (ne každému umírajícímu se dostane péče v nemocnici, ne 
každému je umožněno zemřít v kruhu rodinném, ne každému rodinnému pečujícímu je 
poskytnuta podpora). Příliš mnoho lidí umírá nedůstojně, neochota (někdy plynoucí ze 
stávajících systémových podmínek) umožnit lidem v konečné fázi života doprovod na 
profesionální a lidské úrovni volá po změně 
- je potřeba označit autobusy pro nevidomé občany 
- je potřeba zajistit propojení a informovanost mezi jednotlivými svazy a organizacemi 
sdružujícími lidi s handicapem 
- je potřeba zajistit více pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
- vybudování bezbariérových přístupů do veřejných budov, bezbariérovost dopravy 
- je potřeba zabezpečit dostatek bezplatné zdravotní péče pro těžce nemocné občany, případně  
s doplatkem na léky, dle sociálního postavení občana (cukrovka, roztroušená skleróza apod.)   
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Výzkum potřeb organizací sociálního sektoru, Příbram 2007 
 
Tématem výzkumu bylo šetření potřeb organizací, které se v Příbrami pohybují na poli 
sociálního sektoru (poskytovatelé sociálních služeb a organizace, které svou činností 
poskytování sociálních služeb nahrazují či doplňují). Potřebami se rozumějí nedostatky ve 
zdrojích, které by měly být odstraněny, pokud by organizace měla poskytovat své služby na 
stávající nebo lepší úrovni. Zdroji, které jsou vzájemně provázány, jsou například: finanční 
prostředky, prostorové zázemí organizace, kvalifikovaní zaměstnanci, možnosti dalšího 
vzdělávání, povědomí o způsobech získávání peněz v grantovém řízení, podpora od institucí 
státní a veřejné správy. Cílem zkoumání tedy bylo nahlédnout situaci organizací a přispět 
k efektivitě řízení a plánování sociální politiky v Příbrami. 
Se zástupci jedenadvaceti organizací byly vedeny rozhovory zaměřené na popis stavu 
organizace v minulosti a současnosti. Rozhovory byly obdobou SWOT analýzy (analýzy 
kladných a záporných stránek organizace, příležitostí a ohrožení, v rámci výše uvedených 
zdrojů). Po zpracování dat se dají reprodukovat zkušenosti organizací a formulovat 
požadavky směrem k městu. Zde uvedená tvrzení jsou stručným výtahem závěrečné zprávy.   
1. Potíže 
Většina respondentů si přeje, aby objem peněžních prostředků, které jsou vynakládány na 
sociální oblast, byl větší. Pro organizace, které nejsou spravovány městem, představuje 
financování problém. Vědí, že peníze je možné získat v grantovém řízení, ale projektová 
administrativa grantů z EU, nadací a ministerstev se většině z nich zdá příliš složitá. Chybí 
jim zkušenosti a vzdělání v oblasti fundraisingu. 
V minulosti organizací, tak jak ji popsala většina respondentů, jsou patrné potíže s prostorem 
pro činnost. Jako jednu z hlavních podob podpory města při zahájení činnosti proto vidí 
nabídku vhodného, finančně dostupného prostoru. Organizace také často postrádají dostatek 
kvalifikovaných pracovníků. Nedostatečná kvalifikace se může do budoucna stát, i vzhledem 
k novému zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, velkým problémem. 
2. Vývoj organizací 
Respondenti hodnotí vývoj svých organizací jednoznačně – vyvíjejí se směrem k lepšímu. 
Respondenti také vyjádřili chuť rozšiřovat stávající služby a vytvářet nové. 
3. Role města 
Významná je představa respondentů, že by město mělo být zprostředkovatelem vzdělání 
v oblasti fundraisingu a pomocníkem při získávání peněz z grantů. Organizacím chybí 
servisní podpora, která by jim pomohla stát se nezávislými na městských financích.  
Organizace by dále přivítaly, kdyby město veřejně deklarovalo pozitivní postoj k organizacím 
sociálního sektoru, čímž by organizace otevřeně podpořilo. Chtěli by také, aby město dalo 
najevo, že organizace sociálního sektoru vnímá jako důležitý přínos životu ve městě. 
Od města, jako donátora, by organizace přivítali více možností získat finance na uhrazení 
nákladů spojených se mzdami pracovníků a činností samotnou. Respondenti definovali 
možnou budoucí roli města jako zprostředkovatele komunikace mezi veřejností a 
organizacemi sociálního sektoru. V dobré komunikaci a spolupráci vidí většina organizací 
velký potenciál v rozvoji sociálního sektoru obecně. Často zmiňovaným problémem je 
existence bariér v Příbrami. Jejich odstraňování je podle respondentů v rukou města. 
4. Reflexe aktivit města 
Zástupci organizací, s nimiž byly vedeny rozhovory, vidí podporu sociálního sektoru ze 
strany města zejména ve zřízení Střediska neziskových organizací (bývalá 8. ZŠ), v provádění 
Komunitního plánování sociálních služeb a v existenci sociálních služeb, jež město spravuje.  
 
(Výzkum byl zpracován na jaře 2007 studenty Karlovy Univerzity - Hanou Svobodovou, 
studentkou sociální práce, a Petrem Čechem, studentem sociologie). 
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2.2.4 Přání a potřeby uživatelů služeb  
 
Vyhodnocení dotazníků pro klienty terénní pečovatelské služby 
(stručné vyhodnocení) 
 
Terénní pečovatelská služba v Příbrami má 310 klientů, na dotazníky odpovědělo celkem 100 
respondentů (32%). Dotazníky byly zvlášť vyhodnoceny za oblast Příbram VII a za oblast 
Příbram III, pro výsledný dokument KPSS Příbram bylo vypracováno souhrnné hodnocení: 
 
Na dotazníky odpovědělo celkem 100 respondentů (32% klientů Pečovatelské služby 
Příbram).  
Všichni respondenti bydlí v Příbrami, jejich průměrný věk je 78 let. 
Třetina respondentů žije v partnerském svazku, většina respondentů jsou vdovy nebo vdovci.   
  
Respondenti by nejraději prožívali stáří v přirozeném prostředí - 68% respondentů (kteří svoje 
přání sdělili) chce prožít stáří přímo doma, pro dalších 20% je důležité, aby mohli zůstat 
alespoň v Příbrami. 10% respondentů chce bydlet v DPS nebo v DD, několik seniorů se 
nevzdává snů a touží prožít stáří na atraktivních místech (lázně, moře, riviéra, Bahamy).   
 
Respondenti bydlí ve svých vlastních bytech (79%), někteří žijí u dětí nebo u jiných 
příbuzných (13%), část respondentů užívá městský byt (8%). Život jim usnadňuje pomoc 
pečovatelské služby, nejčastěji využívaným úkonem je dovážka oběda. Části respondentů 
pomáhají pečovatelky s nákupy a s údržbou domácnosti, několika klientům vyřizují nutné 
pochůzky nebo je doprovází k lékaři, několik klientů využívá nabídku praní a žehlení prádla.  
Klienti využívají také pedikúru, masáže nebo pomoc při osobní hygieně.  
Výše úhrady za služby se většině klientů (95%) zdá přiměřená, 4% klientů by byla ochotná za 
službu připlatit, 1 respondentka uvedla, že obědy jsou drahé.  
Respondenti jsou s pečovatelskou službou spokojeni – 73 % klientů je zcela spokojeno, 27 % 
klientů je téměř spokojeno.  
97 % respondentů uvedlo, že jsou spokojeni s jednáním pečovatelek (3 respondenti se 
k otázce nevyjádřili). Klienti oceňují ochotu pečovatelek a jejich milé a profesionální jednání.  
Většině respondentů (92%) vyhovuje dovážená strava, 8% respondentů k ní má výhrady (ty 
byly v dotaznících popsány – např. čas dovážení oběda).  
Klientům pečovatelské služby pomáhají také jejich rodiny (pokud je mají) – některým 
pravidelně, některým občas. 6-ti respondentům rodina nepomáhá vůbec nebo jen výjimečně.  
Na otázku co klientům pečovatelské služby chybí v místě jejich bydliště respondenti uvedli, 
že je to např. nákupní středisko, hospic, lavičky u domů.  
Život starým lidem znesnadňuje to, že se ve vysokém věku musí starat o úklid sněhu na 
chodnících nebo o úklid společných prostorů v domě. Obtěžují je také architektonické bariéry, 
například rozbité chodníky nebo obtížné nastupování do autobusů (tam kde nejsou vyvýšené 
nástupní ostrůvky nebo kde řidiči zastavují mimo ně). Seniorům vadí také psi, po kterých 
jejich majitelé neuklízejí nečistoty (a některé další hygienické problémy ve městě).     
 
Pokud by si klienti terénní pečovatelské služby měli vybrat, zda budou žít dál doma, nebo se 
přestěhují (k dětem, do DD, do DPS), tak by 73% respondentů upřednostnilo bydlení doma. 
2% respondentů by se chtělo přestěhovat k dětem, 15% by chtělo žít v bytě v DPS, 5% by se 
rádo stalo klientem domova důchodců. 5% respondentům je jedno, kde své stáří prožijí. 
Většina respondentů si myslí, že zvolená možnost je pro ně dostupná.  
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Vyhodnocení dotazníků  pro klienty domova důchodců (DD) 
(stručné vyhodnocení)   
 
V domově důchodců (Pečovatelská služba města Příbram) žije 58 klientů. Dotazníkové akce 
se zúčastnilo 25 respondentů (43 % klientů DD). 
Pohlaví respondentů: muži – 4, ženy – 21. 
Věk respondentů: respondenti ve věku 49 – 96 let, průměrný věk respondentů je 79 let. 
Kde by respondenti nejraději prožívali své stáří: 12 respondentů by nejraději prožívalo své 
stáří doma,  5 respondentů chce prožívat stáří v DD, 9 respondentů uvedlo jiné místo. 
Spokojenost s úrovní a zázemím v DD: 15 respondentů zcela spokojeno, 9 respondentů 
částečně spokojeno, 1 respondent nespokojen. 
  
Spokojenost klientů v domově důchodců: 
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Co se respondentům na pobytu v DD líbí, s čím jsou spokojeni: všichni mají nějaký důvod ke 
spokojenosti, nejčastěji uváděnými důvody jsou vstřícný personál a příjemné prostředí. 
Co respondentům na pobytu v DD vadí:  části respondentů vadí spěch a hluk v zařízení, 
některým občas vadí strava, 3 respondenti postrádají přátele.  
Dostupnost veřejné služby v okolí domova: většina hodnotí jako dobře dostupné.  
Co respondentům chybí nebo co je  špatně dostupné ve městě: není nic, co by chybělo většině.   
Které služby chybí přímo v DD:  není nic, co by chybělo většině respondentů. 
Které služby by klienti využívali ve městě, ale nemohou nebo mohou jen velmi obtížně: byly 
uváděny různé typy služeb (kadeřník, čistírna atd). 
Z jakého důvodu nemohou klienti využívat služby ve městě: hlavním důvodem je omezená 
pohyblivost (špatná chůze).  
Návrhy klientů, jak by bylo možno situaci změnit: doprovod sestřičky, rozvoz autem. 
Co dalšího klienti postrádají: nejčastěji uvedeno „více kultury “ a „informace“.    
Názor na výši úhrady za poskytované služby: odpovědělo 24 respondentů, 20 z nich hodnotí 
jako  „přiměřená“ 
Otázka, zda klientům pomáhá jejich rodina: většině respondentů pomáhá. 
Otázka, zda se respondenti někdy setkali s finančním zneužíváním blízké osoby: s finančním 
zneužíváním se nikdo z respondentů nesetkal.  
Když by si klienti mohli vybrat, kde chtějí žít: 14 respondentů by žilo dál v DD,  žádný 
respondent by nešel do jiného DD, 3 respondenti by bydleli v DPS  a objednali  by si 
pečovatelskou službu na výpomoc, 6 respondentů by žilo doma  a objednali by si na výpomoc 
pečovatelskou službu, 1 respondent neví. 
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 Vyhodnocení dotazníků pro obyvatele Domu s peč. službou Příbram III  
(stručné vyhodnocení)   
 
Na dotazníky odpovědělo 81 respondentů (15 mužů a 66 žen). 
Věk respondentů je 55 – 97 let, průměrný věk je 77  let.  
 
Kde, v jakém místě by respondenti nejraději prožívali své stáří: polovina respondetů by stáří 
prožívala nejraději v DPS (ostatní na jiném místě, nebo neodpověděli). 
Spokojenost respondentů s úrovní bydlení a zázemím v DPS:  42 respondentů zcela 
spokojeno, 29 docela spokojeno, 3 nespokojeni, 7 respondentů neodpovědělo.  
Jak respondenti využívají pečovatelskou službu: 62 využívá, 19 nevyužívá. 
Důvod nevyužívání  pečovatelské služby: 17 respondentů nepotřebuje, u 4 nespokojenost.  
Co respondentům na pobytu v DPS vadí: nejčastěji uveden vysoký nájem a hluk v domě. 
Co se respondentům na pobytu v DPS líbí, s čím jsou spokojeni: 37 respondentů uvedlo 
chování pečovatelek, 16 celkovou spokojenost, 10 klid,  9 čistotu.  
Co respondentům  v DPS chybí:  nejčastěji uvedeno (20 respondentů) poskytování zdravotní 
služby (převazy, aplikace injekcí, odběry krve, kontroly krevního cukru, kontroly krevního 
tlaku, apod.). 
Setkali se respondenti někdy s finančním zneužíváním nebo týráním blízké osoby: 2 
respondenti ano, 73  ne, 6  respondentů neodpovědělo. 
Kdyby si respondenti mohli vybrat místo bydlení: znázorněno v grafu:  
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Zájem o služby v DPS i v odpoledních a nočních hodinách: 24 ano, 50 ne. 
Další připomínky respondentů ke službám a bydlení: 
- velká část klientů chválí chování pečovatelek a vedoucí (jsou hodné, vstřícné, mají 
neformální zájem  o život a zdraví klientů)  
- velká část klientů navrhuje zřízení stálé služby (alespoň jedna pečovatelka, nebo dispečink, 
nebo stálá přítomnost správce), aby byla zajištěna pomoc v nouzi (např. přivolání lékaře 
v případě náhlé nevolnosti, úrazu a pod). 
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Vyhodnocení dotazníků pro obyvatele Domu s peč. službou Příbram VIII  
 
Na dotazníky odpovědělo 104 respondentů (23 mužů a 81 žen). 
Věk respondentů je 44 – 97 let, průměrný věk je 75  let.  
 
Kde, v jakém místě by respondenti nejraději prožívali své stáří: 46 respondetů by stáří 
prožívala nejraději v DPS, 35 neodpovědělo, ostatní na jiném místě. 
Spokojenost respondentů s úrovní bydlení a zázemím v DPS: 69 respondentů zcela 
spokojeno, 30 docela spokojeno, 5 nespokojeno.  
Jak respondenti využívají pečovatelskou službu: 74 využívá, 31 nevyužívá. 
Důvod nevyužívání  pečovatelské služby: 26 respondentů nepotřebuje, ostatní nespokojenost.   
Co respondentům na pobytu v DPS vadí: nejčastěji uveden vysoký nájem, nuda, nemají 
přátele, nekvalitní strava. 
Co se respondentům  na pobytu v DPS líbí, s čím jsou spokojeni: většina respondentů uvedla 
chování pečovatelek nebo celkovou spokojenost.   
Co respondentům v DPS chybí: nejvíce chybí prostor pro koníčky a zájmy a poskytování 
zdravotní služby.   
Setkali se respondenti někdy s finančním zneužíváním, nebo týráním blízké osoby: 6 
respondentů ano, 87  ne, 11  respondentů neodpovědělo. 
Kdyby si respondenti mohli vybrat místo bydlení: znázorněno v grafu: 
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Zájem o služby v DPS i v odpoledních a nočních hodinách: 32 ano, 52 ne. 
Další připomínky respondentů ke službám a bydlení: většina klientů chválí laskavý přístup 
pečovatelek a ředitelky PS, výrazné části klientů vadí psi (ruší je),  výrazné části klientů chybí 
společenská místnost  
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Vyhodnocení dotazníků pro obyvatele Domu s peč. službou Příbram VII 
 
Na dotazníky odpovědělo 28 respondentů (4 muži a 24 žen). 
Věk respondentů je 62 – 93 let, průměrný věk je 77  let.  
 
Kde, v jakém místě by respondenti nejraději prožívali své stáří: většina respondetů by stáří 
prožívala nejraději v DPS. 
Spokojenost respondentů s úrovní bydlení a zázemím v DPS: 21 respondentů zcela 
spokojeno, 7  docela spokojeno.  
Jak respondenti využívají pečovatelskou službu: 25 využívá,  3 nevyužívají. 
Důvod nevyužívání  pečovatelské služby: respondenti PS nevyužívají, protože ji zatím 
nepotřebují.   
Co respondentům na pobytu v DPS vadí: nejčastěji uveden vysoký nájem. 
Co se respondentům  na pobytu v DPS líbí, s čím jsou spokojeni: 6 respondentů chválí ochotu 
pečovatelek, 9 vyjadřuje celkovou spokojenost, dále uvedeno klidné prostředí, bydlení atd.  
Co respondentům  v DPS chybí: není nic, co by respondentům výrazně chybělo. 
Setkali se respondenti někdy s finančním zneužíváním, nebo týráním blízké osoby: ne.   
Kdyby si respondenti mohli vybrat: 25 by jich žilo dál v domě s pečovatelskou službou. 
Mají respondenti zájem o služby i v odpoledních a nočních hodinách: 6 ano, 20 ne. 
Další připomínky respondentů ke službám a bydlení: velká část klientů chválí chování 
pečovatelek (jsou hodné, vstřícné, milé, prima). 
 
Vyhodnocení dotazníků pro uživatele služeb K-centra Příbram - kontaktní centrum, 
terénní programy 
(stručné inforamce) 
 
Mezi uživatele služeb K-centra byly distribuovány dva typy dotazníků – dotazník pro 
uživatele ambulantních služeb (kontktní centrum) a pro uživatele terénních programů.  Na 
dotazníky odpovědělo 12 respondentů.  
Návštěvníci K-centra – uživatelé drog nebo jejich rodiče: o službě se dozvěděli z různých 
zdrojů, s nabídkou služeb jsou většinou spokojeni, zcela spokojeni jsou s přístupem 
pracovníků. Většina z respondentů  se zúčastnila nějaké akce primární drogové prevence (ve 
škole, na pracovišti), tato zkušenost má vliv na přístup k užívání drog.   
 

Vyhodnocení dotazníků pro maminky z Azylového domu města  
(stručné inforamce) 
 
Na dotazník distribuovaný v azylovém domě odpovědělo 11 maminek. 7 z nich je 
svobodných, 4 rozvedené, všechny mají trvalé bydliště v Příbrami. Většina z nich je na 
mateřské dovolené, část je nezaměstnaná, 2 maminky mají zaměstnání. Matky mají 1 - 4 děti, 
jedna z nich nemá děti, ale je těhotná. Příbuzní jim pomáhají jen občas nebo vůbec. Důvodem 
hledání pomoci v azylovém domě byly nevhodné bytové podmínky, neshody (s partnerem, 
s rodiči), skončení nájemní smlouvy nebo ztráta bytu z důvodu dluhu na nájemném. Větší část 
maminek žije v azylovém domě více než rok.  

Mimo otázek zaměřených na respondenty bylo v dotazníku 8 otázek týkajících se 
spokojenosti s poskytovanou službou. Respondentky jsou většinou spokojené (spokojenost 
zejména a přístupem pracovníků). 
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2.2.5  SWOT analýzy prioritních oblastí  
 

SWOT analýza - Oblast péče o seniory 
 

Silné stánky Slabé stránky 
• síť domů s pečovatelskou službou 
• domov důchodců 
• terénní pečovatelská služba 
• fungující kluby seniorů 
• SANCO (zajišťuje i respitní péči) 
• Farní charita Příbram (ošetřovatelská domácí 

péče) 
• nestátní neziskové organizace a další 

subjekty sídlí pohromadě (Komunitní 
centrum) - výměna informací, možnost 
spolupráce 

• fungující městská organizace klubu 
důchodců 

• AREION – Život 90 
• programy trénování paměti (SANCO – denní 

centrum) 
• dobrá dostupnost MHD ve městě i okolí 
• Městská divadla poskytují seniorské 

předplatné, představení pro seniory 
• vznik dobrovolnického centra v nemocnici 
• K - centrum (méně mladých delikventů, kteří 

ohrožují seniory)  
  

• malá kapacita domova důchodců 
• chybí hospic 
• nedostatek terapeutických služeb 
• chybí krizová linka 
• chybí seniorská krizová linka 
• chybí občansko-právní porada 
• nedostatečná informovanost o soc. službách 
• nedostatečná spolupráce osadních výborů a 

okolních obcí s poskytovateli soc. služeb 
• krátké intervaly na přechodech se semafory 

(např. Jiráskovy sady) 
• nebezpečný přechod v Příbrami 8 – Brodská 

(u Edeky) 
• špatně osvětlené přechody pro chodce 
• u III. Polikliniky málo parkovacích míst 
• u zdrav. zařízení na Březových horách málo 

parkovacích míst 
• chybí centrum sociálních služeb pro seniory 

(nabídka stravování, poradenství, možnost 
setkávání seniorů) 

• knihovna a zámeček mají bariéry (není možné 
účastnit se kulturních akcí) 

• malá kapacita terénní pečovatelské služby 
• málo peněz na aktivity seniorů  

Příležitosti Ohrožení 
• spolupráce osadních výborů s poskytovateli 

sociálních služeb 
• kultivace okolí Komunitního centra (KC) na 

ZŠ Příbram 8 
• vytvoření bezbariérového přístupu u KC   
• vybudování vhodných prostor pro pořádání 

přednášek a vzdělávacích programů 
• počítačová učebna pro seniory v prostorách 

Komunitního centra, společenská místnost, 
čítárna, herna (šachy), kavárna, čajovna 

• koordinace akcí knihovny a  KC 
• využití haly v KC  
• podpora aktivit seniorů 
• využití celostátní senior linky Život 90 
• vybudování vývařovny a jídelny pro seniory 
• využití peněz EU pro zlepšení kvality života 

seniorů 

• zánik sociálních služeb, které v Příbrami 
dobře fungují a jsou využívané 

• nedostatek peněz na aktivity seniorů 
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SWOT analýza - Oblast péče o lidi se ZP 
 

Silné stánky Slabé stránky 
• zahájen proces komunitního plánování 

sociálních služeb  
• fungující svazy, organizace 
• terénní pečovatelská služba 
• SANCO (služby pro lidi s Alzheimerovou 

chorobou) 
• domy s pečovatelskou službou 
• domácí péče 
• domov důchodců 
• AREION – Život 90 
• K–centrum 
• asistenční služby 
• granty města pro sociální oblast 
• denní centrum pro děti 
• komunitní centrum NNO 
• poradenství pro lidi se ZP 
• komise rady města (pro lidi s handicapem) 
• částečně vybudované nájezdy na chodníky 
• bezbariérové autobusy 

 

• nedostatek peněz na sociální služby 
• celkově malá kapacita sociálních služeb 
• chybí denní centrum pro dospělé se ZP nad 

15 let 
• málo chráněných dílen  
• málo míst v DPS, dlouhá čekací doba 
• v některých lokalitách chybí nájezdy na 

chodníky 
• chybí poradenství o soc. službách - celkově 
• poradenství pro ZP – není provázanost 
• chybí dobrovolnické centrum 
• málo bezbariérových autobusů, nejsou 

označeny v jízdních řádech 
• v autobusech nejsou hlášeny stanice 
• architektonické bariéry (výtahy v budovách, 

úřady, bazén) 
• komunikační bariéry (chybí smyčka pro 

sluchově postižené) 
• špatné pracovní uplatnění lidí se ZP 
• nedostatek pracovních příležitostí celkově 
• granty města – málo peněz do soc. oblasti, 

velká podpora fotbalu 
• nedostatek informací od pediatrů pro rodiče 

dětí se ZP 
• nedostatek informací od praktických lékařů 
• chybí informace z úřadu práce pro lidi se ZP 
• nepřipravenost státní správy na nový zákon  
• chybí raná péče 
• chybí služby pro lidi s dušev.  onemocněním 
• nedostatek parkovacích míst pro ZP 
• chybí výtah mezi divadlem a kinem   

Příležitosti Ohrožení 
• rozšíření kom. plánování na správní území 
• peníze z ESF pro sociální oblast 
• poradenství - psaní žádostí o granty 
• využití programu mobility pro všechny 
• nabídka aktivit pro lidi se ZP – kulturní, 

sportovní (soutěže) 
• nový zákon – příspěvky na péči 
• zřízení poradenského centra (provázanost 

informací) 
• informovanost lékařů o sociálních službách 
• spolupráce svazů a občanských sdružení 
• autobus pro vozíčkáře z Prahy do Dobříše – 

prodloužit do Příbrami 

• v souvislosti s novým zákonem nebudou 
některé svazy a nestátní neziskové organizace 
poskytovat poradenství 

• nedostatek peněz 
• zánik stávajících služeb 
• nový zákon – omezuje poskytovatele služeb 
• sociální služby nebudou prioritně 

poskytovány místním lidem 
• Komunitní centrum NNO - narušení 

komunikace mezi subjekty 
• vysoká nezaměstnanost  
 



 44 

SWOT analýza - Oblast péče o rodiny s dětmi 
 

Silné stánky Slabé stránky 
• široká nabídka sportu, lyžařský svah 
• Q Club – zájmová činnost 
• Pedagogicko - psychologická poradna 
• Dům dětí a mládeže  
• K-centrum 
• Středisko výchovné péče - poradenství, 

terapie   
• Azylový dům Příbram pro matky s dětmi 

(bydlení, vzdělávání, soc. aktivizační 
činnost) 

• Matylda, mateřské centrum 
• široký výběr mateřských školek s různým 

zaměřením 
• speciální školka pro děti se specifickými 

potřebami   
• Waldorfská škola  
• jesle a rehabilitační stacionář (i pro děti se 

zdravotním postižením) 
• asistenční služba pro lidi se ZP 
• krizové lůžko v Azylovém domě Příbram 
• nabídka volných míst  letního tábora pro děti 

– zdarma (Salamandr) 
  

• chybí denní stacionář pro lidi se ZP nad 18 let 
• chybí informace o nabídce sociálních služeb   
• chybí sociálně aktivizační služby 
• volnočasové aktivity jsou drahé, možnost 

sportovního vyžití podmíněna výkonem 
• nedostatečná nabídka rodinného vstupného 

(vstupné na kulturní a  sportovní akce pro 
rodiny s více dětmi)  

• výuka jazyků je pro rodiny s dětmi finančně 
hůře dostupná 

• Středisko výchovné péče - dlouhé objednací 
lhůty, problém se neřeší ihned  

• chybí terénní služby pro lidi ohrožené 
vyloučením (funguje pouze K-centrum) 

• chybí startovací a sociální byty pro rodiny    
• chybí azylový dům pro rodiny 
• OSVZ  MěÚ  Příbram sídlí na nevhodném 

místě (architektonické bariéry, nedostatek 
soukromí klientů) 

• na OSVZ  MěÚ Příbram chybí psychologické 
poradenství, terapeut 

• nepořádek ve městě (psí výkaly, chybí 
městský mobiliář, nedostatečný dohled na 
čistotu ve městě) 

• špatná orientace ve městě (nedostatečné 
značení ulic a institucí, nedostatek 
orientačních cedulí) 

• nezájem o nabídku letního tábora pro děti – 
zdarma 

Příležitosti Ohrožení 
• úprava a správa areálu Nový rybník, 

vybudování bezpečného přístupu (možnost 
trávení volného času rodin s dětmi) 

• peníze EU 
• rozšíření sociálně-aktivizační  služeb pro 

veřejnost v azylovém domě  
• zvýšení informovanosti o nabídce služeb a 

aktivitách  pro rodiny s dětmi 
• větší aktivita policie, prevence trestné 
činnosti 

• kamerový systém v blízkosti škol 

• nedostatek peněz na sociální služby 
• nesprávné využívání volného času dětí a 

mládeže (party, trestná činnost) 
• nezaměstnanost 
• pasivita lidí 
• strach lidí upozornit na negativní jevy 
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SWOT analýza - Oblast péče o ostatní skupiny ohrožené sociálním vyloučením 
 

Silné stánky Slabé stránky 
• K-centrum  
• azylový dům pro matky s dětmi 
• záchytná stanice 
• noclehárna 
• středisko výchovné péče  
• Q Club 
• probačně mediační služba 
• městská policie  
• kamerový systém (vloupání, napadení ) 
  

 

• absence zákonů 
• chybí linka důvěry 
• chybí azylový dům pro dospělé osoby   
• chybí ohřívárna  
• středisko výchovné péče nemá internátní 

pobyt 
• chybí krizová lůžka 
• chybí domy na půl cesty 
• chybí sociální bydlení pro mladé lidi bez  

rodinného zázemí 
• podpora volnočasových aktivit 
• vysoká trestná činnost 
• malá všímavost občanů vůči negativním 

jevům 
• strach občanů informovat o negativních 

jevech 
• nekontrolovaný prodej alkoholu a cigaret 
• nedostatečná komunikace mezi školami, 

odborem sociálních věcí, rodinou 
 

Příležitosti Ohrožení 
• informační centrum,  počet lidí, zmapování 
• informace o možnosti řešení krizové  pomoci 
• více programu prevence šikany, užívání 

návykových látek, kouření, alkohol 
  

• nesprávné využívání volného času     
• nezajištěnost některých sociálních služeb 
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2.2.6  Zajištěnost sociálních služeb v Příbrami   
  
Zajištěnost sociálních služeb v Příbrami (nabídka/potřebnost) 

 
Služba 
 

 
Zajištěnost 

Sociální poradenství   zajištěna               
Osobní asistence   částečně zajištěna          
Pečovatelská služba   zajištěna 
Tísňová péče   zajištěna               
Průvodcovské a předčitatelské služby zajištěna  
Podpora samostatného bydlení   nezajištěna 
Odlehčovací služby   částečně zajištěna          
Centra denních služeb   nezajištěna, chybí  
Denní stacionáře   nezajištěna, chybí 
Týdenní stacionáře nezajištěna, chybí 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením   nezajištěna 
Domovy pro seniory   částečně zajištěna, chybí          
Domovy se zvláštním režimem   částečně zajištěna, chybí  (zajištěna pouze pro 

osoby s Alzheimerovou  chorobou)        
Chráněné bydlení   nezajištěna 
Soc. služby poskytované ve zdr. zařízeních ÚP nezajištěna 
Raná péče   částečně zajištěna 
Telefonická krizová pomoc   částečně zajištěna            
Tlumočnické služby   nezajištěna, 
Azylové domy   částečně zajištěna  (zajištěna pouze pro matky 

s dětmi)        
Domy na půl cesty nezajištěna  
Kontaktní centra   zajištěna     
Krizová pomoc   nezajištěna, chybí 
Intervenční centra – nový druh služby   - 
Nízkoprahová denní centra   nezajištěna, chybí 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nezajištěna, chybí 
Noclehárny   nezajištěna (nahrazena ubytovnou na noc) 
Služby následné péče   nezajištěna 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi   nezajištěna, chybí 
Soc. aktiv. služby pro seniory a osoby se ZP    částečně zajištěna   
Sociálně terapeutické dílny nezajištěna, chybí 
Terapeutické komunity   nezajištěna 
Terénní programy   částečně zajištěna, chybí (pouze programy 

pro lidi ohrožené drogou )         
Sociální rehabilitace částečně zajištěna   
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2.3  Analýza finančních toků 
 
Město  Příbram – výdaje  na  sociální služby za r. 2004 

 
Zařízení 

 
Výdaje 

 
Azylový dům města Příbram                                 3 479 810  
Noclehárna pro bezdomovce                                      56 000  
Pečovatelská služba města Příbram                               12 851 000 
Domov důchodců                                 6 710 610  
Městské jesle                                 4 920 000  
Život  90                                             -- 
 
Město Příbram – výdaje na sociální služby za rok 2005 

 
Zařízení 

 
Výdaje 

 
Azylový dům města Příbram                                      3 638 100  
Noclehárna pro bezdomovce                                       51 000  
Pečovatelská služba města Příbram                                                                                       12 573 700 
Domov důchodců                                  9 730 010   
Městské jesle                                                    5 095 860 
Život 90                                     159 000  
 
Granty Města - Oblast sociálních věcí pro rok 2006 (schváleno a rozděleno 595.000,-Kč) 

 
Organizace 

 
Výše grantu 

 
Občanské sdružení zdravotně postižených Příbram - Březové Hory 155.000 
Svaz tělesně postižených, místní organizace č. 6 60.000 
Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace TP a vozíčkářů 
Příbram 

25.000 

Svaz tělesně postižených v ČR, Pb I - 100 30.000 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 25.000 
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - OV Pb 55.000 
Svaz diabetiků ČR, úz. org. Pb VII - 501 5.000 
Sdružení pro pomoc mentálně postižených v ČR  37.000 
Občanské sdružení ALIAS  25.000 
Klub důchodců ZAT-ORTAS-KAMENNÁ 0 
Svaz důchodců v ČR, městská organizace 26.000 
Arcidiecézní charita Praha, K-centrum Příbram 60.000 
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje 15.000 
Matylda, mateřské centrum 30.000 
Klub stomiků ILCO 7.000 
Občanské sdružení PESSOS, Příbram 25.000 
Farní charita Příbram, Příbram I 15.000 
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Finanční toky u poskytovatelů služeb – příjmy rok 2005 
 

 
poskytovatel 

 
stát 

 
kraj 

 
obec 

 
úřad 
práce 

 
EU 

 
klienti  

 
z vlast.  
činnosti 

 
dary 
fyzických 
osob 

 
dary práv. 
osob. 

 
ostatní 

 
celkem                       

Azylový dům města 
Příbram 

  
123 000 

 
2 686 156 

 
32 400 

  
437 661 

     
3 279 217 
 

Farní charita 
Příbram 

       
770 000 

    
770 000 
 

Městské jesle a  
rehabilitační 
stacionář Příbram 

   
4 100 000 

 
48 600 

  
91 280 

 
218 917 

 
7 823 

 
5 000 

  
4 471 621 

Pečovatelská služba 
města Příbram   
 

   
21 989 112 

 
341 597 

   
8 509 150 

 
338 840 

 
79 200 

  
31 257 899 
 

Občanské sdružení 
–Život 90,Tísňová 
péče AREION 

     
625 000 

      
625 000 

Centrum pro 
zdravotně.postižené  
Středočeského kraje 

  
151 000 

 
5 000 

 
448 876 

  
45 911 

   
2  000 

  
652 787 

Marie Blatoňová, 
Ošetřovatelská péče 
- SANCO 

  
265 000 

    
900 000 

  
150 000 

  
3 325 000 

 
4 640 000 

K-centrum Příbram 
 

 
560 500 

 
320 000 

 
25 000 
 

       
5 000 

 
910 500 

 
Z církví a nadací neměli poskytovatelé v roce 2005 žádné příjmy. 
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Finanční toky v Pečovatelské službě města Příbram za rok 2005 
          
         Název 

        
     Rozpočet  

       
     Utraceno 

     
% 

 
Příspěvek – PS 

 
12 276 500 

 
12 276 500 

 
100 

 
Dotace  s  ÚP 

 
97 200 

 
97 200 

 
100 

 
Investice - PS 

 
200 000 

 
200 200 

 
100 

 
Příspěvek DD 

 
8 767 610 

 
8 767 612 

 
100 

 
Dotace ÚP 

 
217 400 

 
217 400 

 
100 

 
Investice DD 

 
745 000 

 
745 000 

 
100 

 
C e l k e m 

 
22 303 710 

 
22 303 709 

 
100 

 
 
Počet dávek sociální péče za rok 2005 
                            
                              Název dávky  

 
Počet  dávek 

 
Příspěvek  na individuální dopravu                                        

 
8 

Příspěvek na  úhradu zvýšených nákladů 
spojených s trvalým užívání OKP 

 
829 

 
Příspěvek na provoz motor. vozidla    

 
1 286 

 
Příspěvek na provoz  telef. stanice 

 
410 

Příspěvek na úhradu  a užívání 
bezbariérového bytu 

 
10 

 
Příspěvek na úpravu bytu 

 
12 

Příspěvek na opatření zvl. pomůcek  zdrav. 
postiženým 

 
26 

Příspěvek na zakoupení,  celkovou  opravu a 
zvláštní úpravu motor. vozidla pro ZP občany 

 
16 

Příspěvek nevidomým občanům na vodícího 
psa 

 
1 

 
Příspěvek na výživu dětí                                                    

 
75 

 
Příspěvek na DIA 

 
40 

 
Příspěvek na rodiny s nezaopatřenými dětmi 

 
1 225 
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3. Strategická část 

3.1  Podklady pro zpracování strategie    
 
Strategická část Komunitního plánu sociálních služeb Příbram navazuje na Program 
územního rozvoje města Příbram, který byl zpracován v roce 2006.  
 
Strategie dále vychází z  
- Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 
- Národního akčního plánu sociálního začleňování na léta 2006 – 2008  
- Evropské sociální charty 
- Bílé knihy v sociálních službách 
- Zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách 
- Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením 
na období 2006 – 2009 
- Usnesení vlády České republiky ze dne 21.února 2007 č.127. 
 
Při zpracování strategie byly využity materiály vypracované v analytické fázi akce.  
Strategie vznikala při spolupráci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, kteří 
se sešli na 28 jednáních pracovních skupin.    

3.2  Vize   
 
Vize - ideální stav v roce 2010 
V roce 2010 bude v Příbrami fungovat ucelený systém kvalitních sociálních služeb. Služby 
budou efektivní, jejich nabídka bude odpovídat potřebám občanů města. Síť služeb bude 
provázaná, dostupná pro různé cílové skupiny a všechny věkové kategorie. Zajištění služeb 
bude rozložené, budou je poskytovat organizace zřizované krajem nebo městem, nestátní 
neziskové organizace a fyzické osoby.  
Pomoc poskytovaná prostřednictvím sociálních služeb v Příbrami bude zachovávat lidskou 
důstojnost osob a bude vycházet z jejich individuálních potřeb. Sociální služby budou 
podporovat rozvoj samostatnosti uživatelů a budou je motivovat k činnostem, které nevedou k 
dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Služby v Příbrami 
budou posilovat sociální začleňování uživatelů.  
Pro zajištění sociálních služeb bude využito zdrojů Evropské unie, státu i obce. Rozvoj služeb 
bude podporován procesem komunitního plánování, založeným na spolupráci uživatelů, 
poskytovatelů a zadavatelů služeb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 

3.3  Přehled priorit a opatření 
 

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB P ŘÍBRAM 
 

 
PRIORITY 

 
 
 

Podpora seniorů  

 
 Podpora lidí 
se zdravotním  

postižením 
 

 
Podpora rodin  

s dětmi 

 
 Podpora ostatních 
skupin ohrožených 

soc. vyloučením 

 
OPATŘENÍ 

 
 

Zajištění 
pobytových služeb 

pro seniory 
 

 
Zřízení  denních 

center a stacionářů 
 

 

 
Péče o matky 

s dětmi bez přístřeší 
 

 
Pomoc pro 

bezdomovce 
 

 
Zajištění terénních 

služeb   
  
 

 
Program ANDa 

 
 

 
Podpora rodin dětí 
se zdrav. postižením 

 

 
Prevence užívání  

drog 
 

 
Provázanost 

sociálních služeb se 
zdravotní péčí 

 

 
Odstraňování  

bariér 
 

 
Podpora bydlení     

rodin 
 

 
Pomoc lidem 
v akutní krizi 

 

 
Dostupnost 

vhodného bydlení 
pro seniory 

 

 
Dostupnost 

poradenství a 
informací 

 

 
 Dostupnost 

volnočasových 
aktivit   

 

 
Dostupnost 
poradenství 

 

 
Podpora aktivního 

života seniorů 

 
Integrace lidí se ZP 

do společnosti 
 
 

 
Vznik nových 

služeb pro rodiny a 
děti 

 

 
Zřízení „Městského 

centra sociálních 
služeb a prevence“  

 
 

Bezpečnost seniorů 
 
 
 

−  
Rozvoj 

Komunitního centra 
NNO 

 

 
Vytváření zdravého 

a bezpečného 
prostředí    

 

 
Využití volného 
času mládeže 
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3.4  Priorita „Podpora seniorů“  
 
 

PRIORITA 
 
Podpora seniorů 
 

 
OPATŘENÍ 

 
Zajištění pobytových služeb  

 
 
 

AKTIVITY  

 
3.4.1.1 Poskytování služby domov pro seniory  
3.4.1.2 Zvyšování kvality služby 
3.4.1.3 Provoz ošetřovatelského oddělení   
3.4.1.4 Příprava rozšíření služby domov pro seniory 
3.4.1.5 Zřízení služby domov se zvláštním režimem   
 

 
OPATŘENÍ 

 
Zajištění terénních služeb  

 
          AKTIVITY 

 
3.6.2.1 Udržení, rozšíření a zkvalitnění terénní pečovatelské služby  
3.6.2.2 Udržení a rozšíření osobní asistence 
 

 
OPATŘENÍ 

 
Provázanost sociálních služeb se zdravotní péčí 

 
          AKTIVITY 

 
3.4.3.1 Podpora a rozšíření domácí ošetřovatelské péče  
3.4.3.2 Vybudování hospicu  
3.4.3.3 Podpora zřízení léčebny dlouhodobě nemocných v Příbrami   
 

 
OPATŘENÍ 

 
Dostupnost vhodného bydlení pro seniory 

 
          AKTIVITY 

 
3.4.4.1 Využití suterénních prostor  - DPS Příbram I/69 
3.4.4.2 Zkvalitnění života v domech s pečovatelskou službou 
 

 
OPATŘENÍ 

 
Podpora aktivního života seniorů 

 
          AKTIVITY 

 
3.4.5.1 Podpora volnočasových aktivit seniorů - společenská oblast  
3.4.5.2 Podpora volnočasových aktivit seniorů - kulturní oblast 
3.4.5.3 Podpora volnočasových aktivit seniorů - vzdělávání 
3.4.5.4 Podpora volnočasových aktivit seniorů – pohyb a sport 

 
OPATŘENÍ 

 
Bezpečnost seniorů 

 
          AKTIVITY 

 
3.4.6.1 Besedy se seniory 
3.4.6.2 Schránky důvěry   
3.4.6.3 Informace v médiích, letáky   
3.4.6.4 Posílení nočních spojů MHD 
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3.4.1  Opatření 1 - Zajištění pobytových služeb 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Pečovatelská služba Příbram zajišťuje službu domov pro seniory v Domově důchodců v Příbrami 
VI na Březových Horách. Domov má celkem 43 pokojů, z toho 28 je jednolůžkových a 15 
dvoulůžkových. Celková kapacita domova je 58 míst. V budově je společná jídelna, společenská 
místnost s kuchyňským koutem pro ergoterapii a aktivizaci seniorů, 2 čajové kuchyňky, dílna pro 
ruční práce s klienty, knihovna s kaplí a provozní prostory. Kapacita služby domov pro seniory je 
nedostatečná, poskytovatel eviduje 140 neuspokojených žadatelů. Město Příbram proto bude hledat 
možnosti navýšení kapacity služby. Současné trendy sice směřují k omezování pobytových služeb a 
podporují život seniorů v přirozeném prostředí, ale při určité ztrátě soběstačnosti se o sebe osamělí 
senioři nedokáží postarat ani s pomocí pečovatelské služby, potřebují službu s celodenní péčí. 
Budoucími uživateli domova pro seniory jsou v Příbrami nejenom lidé, kteří zatím žijí ve svém 
domácím prostředí, ale i část současných obyvatel domů s pečovatelskou službou. DPS v Příbrami 
mají celkem 336 obyvatel, ti žijí již určitý čas odděleně od svých rodin. Proto lze předpokládat, že 
většina z nich se po ztrátě soběstačnosti nebude vracet do domácího prostředí, ale bude žádat o 
pobytovou službu. V Domově důchodců Příbram je ošetřovatelské oddělení. Ve městě je 
nedostatečná kapacita služby domov se zvláštním režimem (pro seniory s Alzheimerovou chorobou, 
demencí a závislostmi).  
 
AKTIVITY: 
3.4.1.1  Poskytování služby domov pro seniory  
3.4.1.2  Zvyšování kvality služby 
3.4.1.3  Provoz ošetřovatelského oddělení   
3.4.1.4  Příprava rozšíření služby domov pro seniory 
3.4.1.5  Zřízení služby domov se zvláštním režimem   
 
VÝSTUPY: 
- dostupnost kvalitních pobytových služeb pro seniory, kteří je doopravdy potřebují 
- dostatečná kapacita pobytových služeb 
- dostupnost navazující péče  
- aktivizační programy v pobytových zařízeních 
- zajištění pobytové odlehčovací služby 
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
 
3.4.1.1  Poskytování služby domov pro seniory 
 
Popis projektu Pečovatelská služba města Příbram bude trvale zajišťovat službu domov 

pro seniory v Domově důchodců na Březových Horách. Služba bude 
zajištěna minimálně v současném rozsahu (pro 58 osob). Pro uživatele 
bude zajištěno ubytování, strava a zdravotní péče. Odborný personál 
(pracovnice sociální péče pro přímou obslužnou péči, sociální pracovnice, 
pracovnice sociální péče pro aktivizaci a ergoterapii) poskytnou 
uživatelům pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a 
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zprostředkují jim kontakt se společenským prostředím. V domově 
důchodců budou zajištěny sociálně terapeutické a aktivizační činnosti. 

Realizátor Pečovatelská služba Města Příbram  
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet provozní náklady 11 000 000,- Kč/rok 
Předpokládané zdroje platby uživatelů, dotace, příspěvek od města, příspěvky na péči, platby 

zdravotních pojišťoven   
Časový harmonogram trvale  
 
3.4.1.2  Zvyšování kvality služby 
 
Popis projektu Poskytovatel služby domov pro seniory zajistí její trvalé zkvalitňování. 

V současné době jsou  zpracovány postupy práce, provozní řády, domácí 
řády, standardy, atd. Budou dopracovány smlouvy s uživateli podle 
požadavku zákona. Služba bude zaregistrována. Další zkvalitňování služby 
bude probíhat v souladu se zákonem o sociálních službách, se standardy a 
s konkrétními potřebami uživatelů. 

Realizátor Pečovatelská služba Města Příbram  
Spoluprac. subjekt Město Příbram  
Rozpočet z běžného rozpočtu poskytovatele    
Předpokládané zdroje rozpočet poskytovatele    
Časový harmonogram od 2007 trvale  
 
3.4.1.3  Provoz ošetřovatelského oddělení   
 
Popis projektu V Domově důchodců Příbram bude trvale zajištěn provoz ošetřovatelského 

oddělení, které má kapacitu 18 lůžek. Ty jsou určeny pro osoby s fyzickým 
nebo psychickým handicapem, zejména pro osoby ležící. Péči na 
ošetřovatelském oddělení poskytne odborný personál (všeobecné zdravotní 
sestry). Zajištění zdravotní péče v Domově důchodců Příbram vychází ze 
zákona 108/2006 (poskytovatel sociálních služeb je povinen zajistit 
zdravotní péči osobám, kterým poskytuje pobytové služby v zařízeních 
sociálních služeb, ošetřovatelskou a rehabilitační péči zajistí především 
prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k 
výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu). 

Realizátor Pečovatelská služba Města Příbram  
Spoluprac. subjekt Město Příbram  
Rozpočet z běžného rozpočtu poskytovatele    
Předpokládané zdroje rozpočet poskytovatele    
Časový harmonogram trvale  
  
3.4.1.4  Příprava rozšíření služby domov pro seniory 
 
Popis projektu Město Příbram naváže spolupráci s různými poskytovateli sociálních 

služeb a bude hledat možnosti rozšíření kapacity služby domov pro 
seniory. Bude vypracován projekt řešící problém nedostatku služby 
v Příbrami a okolí. Projekt bude obsahovat zejména: 
- kapacitu služby  
- způsob zajištění vhodných prostor pro poskytování služby 
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- způsob zajištění služby (poskytovatel) 
- finanční zajištění investičních a neinvestiční nákladů, rozpočet 

Realizátor Město Příbram  
Spoluprac. subjekt poskytovatelé sociálních služeb 
Rozpočet 50.000,- (projekt) 
Předpokládané zdroje Město Příbram, dotace 
Časový harmonogram 2007 
 
3.4.1.5  Zřízení služby domov se zvláštním režimem   
 
Popis projektu V Příbrami bude rozšířena kapacita služby domov se zvláštním režimem, 

určené pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu demence 
nebo Alzheimerovy choroby, případně z důvodu chronického duševního 
onemocnění nebo závislosti na návykových látkách (u seniorů se většinou 
jedná o závislost na alkoholu nebo lécích). Tyto osoby nemohou z důvodu 
kontraindikace využívat službu domov pro seniory, potřebují zvláštní    
péči. Město připraví projekt zajištění služby a vybere vhodného 
poskytovatele. Možnosti zajištění služby: 
1. Prostřednictvím Pečovatelské služby města Příbram v Domově 
důchodců Příbram. Zřízení nové služby by souviselo s úpravou stávajících 
prostor a navýšením odborného personálu, protože uživatelé služby 
vyžadují specifický přístup, klidné zacházení a dostatek času ze strany 
pečujících. 
2. Prostřednictvím jiného poskytovatele (například pobytové zařízení 
zřizované krajem). 

Realizátor Město Příbram  
Spoluprac. subjekt poskytovatelé sociálních služeb 
Rozpočet 50.000,- (projekt) 
Předpokládané zdroje Město Příbram, dotace 
Časový harmonogram 2007 

3.4.2  Opatření 2 - Zajištění terénních služeb   
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Pečovatelská služba je stěžejní sociální službou v Příbrami. Využívá ji celkem 742 osob. V domech 
s pečovatelské službou Příbram ji využívá 336 osob, terénní služba je zajištěna pro 406 uživatelů. 
Kapacita služby je dostatečná, v Příbrami nejsou žádní neuspokojení žadatelé. Z dotazníkových akcí 
vyplynulo, že většina uživatelů je se službou spokojena. Téměř všichni respondenti (100 uživatelů 
terénní pečovatelské služby, 213 obyvatel DPS) chválili profesionální chování pečovatelek. 
Poptávka po službě je tak vysoká, že poskytovatel (Pečovatelská služba Příbram) byl nucen omezit 
zřizování a rozvoj dalších poptávaných služeb. Z toho důvodu je nutné, aby síť sociálních služeb 
v Příbrami byla zajišťována i dalšími organizacemi.  
V Příbrami funguje osobní asistence, zajišťují ji celkem tři poskytovatelé. Kapacita služby bude 
v Příbrami navýšena, důvodem je snaha umožnit lidem co nejdéle zůstat v přirozeném prostředí.  
 
AKTIVITY: 
3.6.2.1  Udržení, rozšíření a zkvalitnění terénní pečovatelské služby  
3.6.2.2  Udržení a rozšíření osobní asistence 
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VÝSTUPY: 
-  zajištění terénních služeb pro všechny zájemce 
-  podpora života seniorů v přirozeném prostředí 
-  zajištění služby na venkově (okolí Příbrami) 
-  zvýšení kvality služby 
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
  
3.4.2.1  Udržení, rozšíření a zkvalitnění terénní pečovatelské služby  
 
Popis projektu Zajištění terénní pečovatelské služby ve stávajícím rozsahu, v případě 

zvýšení poptávky navýšení kapacity. Rozšíření pečovatelské služby do 
okolí Příbrami. Trvalé zkvalitňování služby.  
Pečovatelská služba je poskytována 742 občanům města Příbram, kapacita 
služby (pro cca 750 uživatelů) bude udržena. V případě zvýšení poptávky 
budou hledány možnosti, jak uspokojit všechny žadatele. Poskytovatel 
služby bude zajišťovat její další zkvalitňování zejména prostřednictvím 
standardů. V současné době je vypracováno 6 standardů (cíle a způsoby 
poskytování sociálních služeb, ochrana práv uživatelů, jednání se 
zájemcem o službu, dohoda o poskytování služeb, stížnosti na kvalitu nebo 
způsob poskytování sociálních služeb, osobní údaje), budou dopracovány i 
standardy ostatní. 

Realizátor Pečovatelská služba Města Příbram,  
Spoluprac. subjekt Město Příbram, okolní obce 
Rozpočet 11.000.000,- Kč 
Předpokládané zdroje platby uživatelů 
Časový harmonogram trvale 
 
 3.4.2.2  Udržení a rozšíření osobní asistence 
 
Popis projektu Poskytovatelé osobní asistence v Příbrami (Centrum pro zdravotně 

postižené Středočeského kraje, Svaz tělesně postižených v ČR o.s., 
TYFLOCENTRUM Praha o.p.s., Farní charita Příbram I, Život 90 o.s.) 
zajistí nabídku osobní asistence ve stávajícím rozsahu (celkem cca 15 
uživatelů). 
Farní charita zrealizuje projekt rozšíření kapacity služby: 
Farní charita Příbram bude službu osobní asistence poskytovat v Příbrami   
a okolí. Předpokládaný počet klientů 30, předpokládaný počet 
zaměstnanců 10 na plný úvazek. Obsah osobní asistence bude stanoven 
v souladu s vyhláškou ve smlouvě s klientem a bude zpracován do náplně 
konkrétního osobního asistenta. Osobní asistenti budou odborně připraveni 
ve vzdělávacím kurzu. Při výběru asistentů bude kladen důraz nejen na 
ochotu vykonávat činnost, ale i na přiměřené schopnosti vzhledem ke 
konkrétnímu klientovi. Osobní asistent vždy před zahájením činnosti 
projde psychologickými pohovory a testy, které pomohou při hledání 
optimální dvojice klient – osobní asistent. 

Realizátor Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Svaz tělesně 
postižených v ČR o.s., TYFLOCENTRUM Praha o.p.s., Farní charita 
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Příbram I, Život 90 o.s 
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet zatím neurčeno 
Předpokládané zdroje platby uživatelů, granty, dotace 
Časový harmonogram od 2007 trvale 

3.4.3  Opatření 3 - Provázanost sociálních služeb se zdravotní péčí 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Sociální služby a zdravotní péče jsou často úzce propojeny. Pracovní skupina „Podpora seniorů“ 
řešila potřebnost několika typů zdravotní péče, které mají úzkou souvislost se sociálními službami 
v Příbrami. Jedná se o domácí ošetřovatelskou péči, která je v Příbrami zajištěna. Tato péče (často v 
kombinaci s některými sociálními službami) umožňuje život v domácím prostředí. Ve městě naopak 
chybí dvě zařízení – hospic a léčebna dlouhodobě nemocných.      
 
AKTIVITY: 
3.4.3.1  Podpora a rozšíření domácí ošetřovatelské péče  
3.4.3.2  Vybudování hospicu  
3.4.3.3  Podpora zřízení léčebny dlouhodobě nemocných v Příbrami   
 
VÝSTUPY: 
- vytvoření sítě navzájem se doplňujících sociálních a zdravotních služeb 
- podpora provázanosti služeb 
- podpora života v přirozeném prostředí   
- důstojnost a kvalita posledního období života 
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
 
3.4.3.1  Poskytování domácí ošetřovatelské péče 
   

Popis projektu Domácí ošetřovatelská péče představuje zajištění péče o krátkodobě i 
dlouhodobě nemocné v jejich domácím prostředí. V Příbrami bude tuto 
službu nadále zajišťovat Ošetřovatelská péče – SANCO. Kvalifikované 
zdravotní sestry poskytují odborné ošetření při dlouhodobém onemocnění 
pacienta, zejména jde o převazy, injekce, odběry biomateriálu, aplikace 
inzulínu, péči při pooperačních a terminálních stavech, rehabilitační 
ošetřování, masáže, poradenskou činnost. Péče bude zatím poskytována ve 
stávajícím rozsahu (cca 200 pacientů/měsíc s cca 1200 návštěvami).  
Vlivem nové vyhlášky s omezením vykazovaného objemu péče může dojít 
k omezení péče.  

Realizátor Ošetřovatelská péče – SANCO 
Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet  
Předpokládané zdroje zdravotní pojišťovny 
Časový harmonogram trvale 
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3.4.3.2 Vybudování hospicu  
 
Popis projektu Město zajistí zpracování záměru na vybudování hospicu a bude hledat 

možnosti zajištění finančních prostředků na jeho realizaci. 
V novém zdravotnickém zařízení ošetřovatelského typu budou maximálně 
využívány poznatky paliativní medicíny. Systém poskytovaných služeb 
podpoří kvalitu života nevyléčitelně nemocných lidí. Bude praktikován 
celostní přístup k nemocnému, který zajistí kompletní ošetřovatelský, 
psychologický, sociální a duchovní komfort pro pacienty v terminální fázi 
jejich onemocnění. V zařízení bude cca 30 jednolůžkových pokojů s plně 
automatickými polohovacími lůžky, televizorem a možností připojení 
k internetu na každém pokoji. Každý pokoj bude také vybaven přistýlkou 
pro blízkou osobu. V zařízení bude společenská místnost určená pro  
bohoslužby, různé kulturní akce a tvořivou práci s klienty.   

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet zpracování záměru – 100 000,- Kč 

vybudování zařízení – 50 000 000, - Kč  
provoz zařízení – zatím neurčeno 

Předpokládané zdroje zpracování projektu – rozpočet města 
vybudování zařízení – dotace, dary, granty, rozpočet města 
provoz zařízení – zdravotní pojišťovny, úhrady klientů 

Časový harmonogram 2008 – 2010 
 
3.4.3.3  Podpora zřízení léčebny dlouhodobě nemocných v Příbrami   
 
Popis projektu Město Příbram bude jednat s krajským úřadem a ministerstvem o možnosti 

zřízení léčebny dlouhodobě nemocných. Náplní činnosti LDN je 
poskytování péče léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační u osob trpících 
déletrvajícími nemocemi a zejména nemocemi geriatrickými. Senioři 
v nich získávají určitý stupeň soběstačnosti a to snižuje jejich závislost na  
sociálních službách.  

Realizátor např. Středočeský kraj prostřednictvím příspěvkové organizace 
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet vybudování zařízení – 50 000 000,- Kč  

provoz zařízení – zatím neurčeno 
Předpokládané zdroje zdravotní pojišťovny, příspěvek Středočeského krajského úřadu 
Časový harmonogram trvale 

3.4.4  Opatření 4 - Dostupnost vhodného bydlení pro seniory 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Příbrami je celkem 5 domů s pečovatelskou službou, ve kterých je 335 bytů zvláštního určení. 
V nich žijí senioři a lidé se zdravotním postižením. V DPS je zajištěna pečovatelská služba.  
Poptávka po bydlení v DPS není uspokojena, proto je potřeba kapacitu zachovat, případně hledat 
možnosti další výstavby bytů zvláštního určení. V rámci komunitního plánování se realizovaly 
dotazníkové akce, které mapovaly spokojenost obyvatel DPS. Dotazníkové akce se zúčastnilo 
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celkem 213 respondentů. S bydlením je většina z nich spokojena. Nedostatky na které upozornili se 
většinou týkají technického stavu domů a bytů, a ty jsou  průběžně odstraňovány.  
 
AKTIVITY: 
3.4.4.1  Využití suterénních prostor  - DPS Příbram I/69 
3.4.4.2  Zkvalitnění života v domech s pečovatelskou službou  
 
VÝSTUPY: 
- zachování  a podpora kvalitního bydlení pro seniory   
- podpora dostupnosti pečovatelské služby  
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
 
3.4.4.1  Využití suterénních prostor - DPS Příbram I/69 
 
Popis projektu V  domě s pečovatelskou službou Příbram I/69 budou upraveny a vhodně 

využity suterénní prostory. Vznikne ordinace pro praktického lékaře, 
rozdělovna podávání jídel (součástí bude myčka nosičů obědů), středisko 
osobní hygieny (včetně pedikúry, masáží) a prostory pro zázemí 
pečovatelek.   

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt Pečovatelská služba města Příbram 
Rozpočet 10 000 000,- Kč 
Předpokládané zdroje dotace, granty, rozpočet města 
Časový harmonogram 2008 
 
3.4.4.2  Zkvalitnění života v domech s pečovatelskou službou  
 
Popis projektu V rámci zkvalitnění života v domech s pečovatelskou službou bude 

zrealizováno: 
- úpravy okolí budov, rozmístění laviček    
Dům s  pečovatelskou službou Příbram VIII: 
- hledání možnosti vybudování společenské místnosti, zázemí pro 
pracovníky, rehabilitace  (zpracování projektu)     

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt Pečovatelská služba Příbram 
Rozpočet 150.000,- Kč 
Předpokládané zdroje rozpočet města 
Časový harmonogram 2007 

3.6.5  Opatření 5 - Podpora aktivního života seniorů 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Pro seniory je smysluplné využití volného času důležité, protože je aktivizuje a chrání před sociální 
izolací. To v důsledku vede ke snížené poptávce po některých druzích sociálních služeb. V Příbrami 
zajišťují volnočasové aktivity různé svazy a organizace, např. Svaz důchodců ČR-městská 
organizace Příbram. Členové svazu navrhli zařadit volnočasové aktivity do komunitního plánu. 
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Jedná se o aktivity, které v současné době většinou existují, ale vzhledem k omezeným finančním 
možnostem nestačí pokrýt poptávku všech zájemců. Budou hledány možnosti, jak prostřednictvím 
uspokojení poptávky podpořit aktivitu seniorů. Většina aktivit by potřebovala trvalé prostory typu 
knihovna a čítárna, počítačová učebna, společenská místnost (mohla by sloužit jako čajovna nebo 
kavárna). To bude zajištěno v rámci Komunitního centra NNO (viz aktivita 3.5.6.3.). 
 
 AKTIVITY: 
3.4.5.1  Podpora volnočasových aktivit seniorů - společenská oblast  
3.4.5.2  Podpora volnočasových aktivit seniorů - kulturní oblast 
3.4.5.3  Podpora volnočasových aktivit seniorů - vzdělávání 
3.4.5.4  Podpora volnočasových aktivit seniorů – pohyb a sport 
 
VÝSTUPY: 
- zvýšení aktivity seniorů 
- zvýšení informovanosti 
- integrace osamělých seniorů do společnosti 
- zvýšení spokojenosti seniorů se způsobem vlastního života  
- oddálení období, kdy senior začíná být závislý na sociálních službách    
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
 
3.4.5.1  Podpora volnočasových aktivit seniorů - společenská oblast  
 
Popis projektu Aktivita zahrnuje: 

- pravidelné využívání regionálního tisku (Příbramský deník, Periskop) a 
městského zpravodaje (Kahan) k informování o připravovaných i 
uskutečněných aktivitách pro seniory 
- umístění vývěsních skříněk na frekventovaných místech, pravidelná 
aktualizace informací (1x měsíčně) 
- vyhledávání osamělých seniorů, navázání kontaktu a nabídnutí 
spolupráce, důsledná snaha o jejich integraci 
- spolupráce organizací sdružujících seniory, společná příprava některých 
aktivit (např. turistické vycházky, výstavy, výuka práce na PC, besedy) 

Realizátor Svaz důchodců ČR - městská organizace Příbram   
Spoluprac. subjekt Město Příbram, ostatní organizace sdružující seniory 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje poplatky členů, příspěvky města, dotace, dary, granty  
Časový harmonogram trvale 
 
3.4.5.2  Podpora volnočasových aktivit seniorů - kulturní oblast 
 
Popis projektu Aktivita zahrnuje: 

- pokračování v návštěvách mimoměstských divadel (pravidelné zájezdy 
do divadel v Plzni a Praze)   
- zintenzivnění spolupráce s Divadlem A. Dvořáka, využívání možnosti 
zlevněného vstupného (50,- Kč) na gen.  zkoušky v dopoledních hodinách  
- hledání zdrojů, ze kterých by bylo možné poskytnout seniorům při 
významných životních výročích (70 let) zdarma vstupenku na jedno 
divadelní představení  
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- propagace "seniorského předplatného" na divadelní představení v 
odpoledních hodinách   
- doplnění stávající knihovny novými tituly, případně denním tiskem a 
časopisy, spolupráce s knihovnou Jana Drdy (knihovna seniorů je málo 
využívána, protože obměna knižního fondu je malá)  
- organizace krátkodobých poznávacích zájezdů pro větší počet zájemců 
(velmi oblíbená aktivita, vzhledem k finanční náročnosti na dopravu nelze 
všechny zájemce uspokojit) 
- spolupráce s cestovními kancelářemi a vyhledávání zvýhodněných 
pobytových zájezdů v tuzemsku i v zahraničí   
- organizace společenských posezení s hudbou a tancem (oblíbené aktivity; 
vzhledem k vysokým částkám za pronájem prostorů se omezují) 

Realizátor Svaz důchodců ČR-městská organizace Příbram    
Spoluprac. subjekt Město Příbram, ostatní organizace sdružující seniory 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje poplatky členů, příspěvky města, dotace, dary, granty  
Časový harmonogram trvale 
 
3.4.5.3  Podpora volnočasových aktivit seniorů - vzdělávání 
  
Popis projektu Aktivita zahrnuje: 

- zřízení počítačové učebny s možností bezplatných kurzů pro seniory - 
výuka práce s PC, IT gramotnost   
- otevření společenské místnosti s kapacitou cca 50 osob pro pravidelné 
konání přednášek z různých oborů (přednášky 1x týdně) a pro setkávání se 
zajímavými osobnostmi 
- společné návštěvy výstav v  Zámečku, spojené s odborným výkladem (je 
potřeba získat finanční prostředky na svoz seniorů, kteří nejsou schopni 
využít městskou dopravu). 
-  realizaci vzdělávacích programů jako celoživotního  vzdělávání 

Realizátor Svaz důchodců ČR - městská organizace Příbram  
Spoluprac. subjekt Město Příbram, ostatní organizace sdružující seniory 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje poplatky členů, příspěvky města, dotace, dary, granty  
Časový harmonogram trvale 
 
 3.4.5.4  Podpora volnočasových aktivit seniorů – pohyb a sport 
 
Popis projektu Aktivita zahrnuje: 

- cvičení jógy (propagovat jako vhodné cvičení pro seniory),  spolupráce se 
Sokolem a dalšími organizátory, podpora pravidelného cyklu cvičení o 10ti 
lekcích  
- ve spolupráci se Zdravotním ústavem využívání možnosti preventivních 
testování a aktuálních informaci z oblasti medicíny, které se konají 
minimálně 2x do roka (Příbram je zařazená do systému ZDRAVÁ 
MĚSTA) – propagace mezi  seniory 
- organizace vycházek do okolí města, případně zájezdy veřejnou dopravou 
do zajímavých míst regionu, spojené s pěší turistikou ( 2-3x měsíčně) 
-  rehabilitační plavání,  jeho propagace mezi seniory   (kapacita není plně 
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využívána)   
- šíření informací o aktivitách mezi seniory, doporučování účasti, 
využívání organizací k šíření informací (Pečovatelská služba Příbram, 
Farní charita,  SANCO atd.) pomocí letáčků, které by byly k dispozici i 
v informačním centru a v Centru neziskových organizací 

Realizátor Svaz důchodců ČR - městská organizace Příbram  
Spoluprac. subjekt Město Příbram, ostatní organizace sdružující seniory 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje poplatky členů, příspěvky města, dotace, dary, granty  
Časový harmonogram trvale 

3.4.6  Opatření 6 - Bezpečnost seniorů 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Příbram je vnímána jako málo bezpečné město. Při zpracování Územního rozvoje města Příbram 
2006 proběhlo dotazníkové šetření, při kterém bylo zjištěno, že se v Příbrami cítí bezpečně pouze 
11 % obyvatel. Bezpečnost je pro občany druhou prioritou, kterou by dle jejich názoru mělo město 
řešit. Téma problematiky bezpečnosti se promítlo i do procesu komunitního plánování sociálních 
služeb. Část seniorů se necítí v ulicích města bezpečně (zejména po setmění), to zvyšuje jejich 
sociální izolaci. Při komunitním plánování byly hledány možnosti, jak problém omezit.   
Z hlediska bezpečnosti je v Příbrami pozitivně vnímán kamerový systém. Na Zdaboři je schránka 
důvěry, kterou mohou občané využít pro anonymní předání informací policii. Tento způsob 
oznámení je vhodný právě pro seniory, kteří se necítí bezpečně (vydírání, ohrožování, násilí) a bojí 
se to oznámit oficiálně. 
 
AKTIVITY: 
3.4.6.1  Besedy se seniory 
3.4.6.2  Schránky důvěry   
3.4.6.3  Informace v médiích, letáky   
3.4.6.4  Posílení nočních spojů MHD 
 
VÝSTUPY: 
-  větší informovanost seniorů o možnostech vlastní ochrany 
-  zvýšení bezpečnosti seniorů v ulicích města 
-  podpora aktivního života seniorů, jejich  integrace do společnosti (oddaluje závislost na sociálních      
službách) 
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
 
3.4.6.1  Besedy se seniory 
 
Popis projektu Besedy se seniory pořádané Policií ČR – informace, jak se chovat 

bezpečně na ulici, jak se chránit před podvodníky, kteří se dostávají do 
bytů atd. Veřejnost bude o termínech besed informována pozvánkami. 
Besedy  proběhnou v domech s pečovatelskou službou, v domově pro 
seniory a v městské zasedací místnosti.  

Realizátor Policie ČR 
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Spoluprac. subjekt organizace sdružující seniory, Pečovatelská služba Města Příbram 
Rozpočet z běžného rozpočtu Policie ČR 
Předpokládané zdroje Policie ČR 
Časový harmonogram červen, červenec, srpen 2007, dále v následujících letech  
 
3.4.6.2  Informace v médiích, letáky   
 
Popis projektu Témata přednášená na besedách se seniory budou obsahem článků 

publikovaných v místním tisku (např. Kahan, který je distribuován zdarma 
do každé domácnosti). Informace o bezpečnosti tak budou dostupné nejen 
pro účastníky besed, ale pro všechny seniory ve městě. Budou rovněž 
rozdávány letáky.  
V místním tisku budou jako seriál publikovány informace městské policie, 
zveřejněné na www.pribram-city.cz (návody, jak se chovat v krizových 
situacích). Tím se informace stanou dostupné pro širokou seniorskou 
veřejnost (většina seniorů nemá PC a neovládá IT – informace na webu 
města jsou pro ně nedostupné).  

Realizátor Policie ČR, Městská policie Příbram 
Spoluprac. subjekt Infocentrum Příbram – redakce Kahanu 
Rozpočet bez zvláštních nákladů  
Předpokládané zdroje běžný rozpočet Policie ČR a Města Příbram 
Časový harmonogram 2007 a dále 
  
3.4.6.3  Schránky důvěry   
 
Popis projektu Město Příbram bude jednat s Policií ČR o zvýšení počtu schránek důvěry. 

Policie ČR a organizace sdružující seniory zajistí větší informovanost o 
této službě. Umístění dalších schránek by bylo vhodné na radnici a na 
budově sídla Centra neziskových organizací (bývalá 8.ZŠ).   

Realizátor Město Příbram, Policie ČR 
Spoluprac. subjekt organizace a svazy sdružující seniory 
Rozpočet z běžného rozpočtu Policie ČR 
Předpokládané zdroje Policie ČR 
Časový harmonogram od 2007 trvale   

 
3.4.6.4  Posílení nočních spojů MHD 
 
Popis projektu Město Příbram bude jednat se zástupci společnosti provozující MHD o  

posílení nočních spojů (do 23 hod). 
Senioři se v ulicích města cítí ohroženi zejména ve večerních hodinách, 
kdy nejezdí MHD a lidé jsou nuceni chodit pěšky. To například omezuje 
jejich účast na kulturních a jiných akcích. Dochází tím k vyčleňování 
starších lidí ze společnosti.   

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt CONNEX s.r.o. 
Rozpočet jednání o řešení situace – bez zvláštních nákladů 

posílení nočních spojů – zatím neurčeno, závisí na navýšení jízd 
Předpokládané zdroje rozpočet města 
Časový harmonogram 2007 
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3.5  Priorita „Podpora lidí se zdravotním postižením“   
 
 

PRIORITA 
 
Podpora lidí se zdravotním postižením 

 
 

OPATŘENÍ 
 
Zřízení denních center a stacionářů  

 
AKTIVITY  

  
3.5.1.1  Podpora zřízení center denních služeb  
3.5.2.2  Zřízení denního a týdenního stacionáře 

 
OPATŘENÍ 

 
Program ANDa 

 
          AKTIVITY 

 
3.5.2.1  Provoz oddělení se specializací na Alz. nemoc a demence 
3.5.2.2  Denní centrum Domeček 
3.5.2.3  Pobyty rodinného typu 
3.5.2.4  Podpora rodinných pečujících 
3.5.2.5  Podpora svépomocné skupiny  

 
OPATŘENÍ 

 
Odstraňování  bariér  

 
          AKTIVITY 

 
3.5.3.1  Zpracování studie odstranění bariér v kině a divadle  
3.5.3.2  Zpracování studie bezbariérové radnice  
3.5.3.3  Úprava prostor v Knihovně Jana Drdy 
3.5.3.4  Zpřístupnění krytého bazénu 
3.5.3.5  Zpracování plánu odstraňování architektonických bariér 
3.5.3.6  Odstraňování komunikačních bariér 
3.5.3.7  Zajištění finančních zdrojů na odstraňování bariér 
3.5.3.8  Zabránění vzniku nových bariér 

 
OPATŘENÍ 

 
Dostupnost poradenství a informací  

 
          AKTIVITY 

 
3.5.4.1  Zajištění informovanosti o sociálních službách 
3.5.4.2  Dostupnost poradenství o sociálních službách 

 
OPATŘENÍ 

 
Integrace lidí se ZP do společnosti  

 
          AKTIVITY 

 
3.5.5.1  Podpora  zaměstnávání lidí se zdravotním postižením 
3.5.5.2  Vzdělávání lidí se zdravotním postižením 
3.5.5.3  Podpora osob se zrakovým postižením   
3.5.5.4  Podpora osob se sluchovým postižením 
3.5.5.5  Projekt AREION – tísňová péče 

 
OPATŘENÍ 

 
Rozvoj Komunitního centra NNO  

 
          AKTIVITY 

 
3.5.6.1  Úpravy prostor Komunitního centra NNO 
3.5.6.2  Spolupráce v Komunitním centru NNO 
3.5.6.3  Rozšíření aktivit v Komunitní centru NNO  
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3.5.1  Opatření 1 - Zřízení denních center a stacionářů  
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Mezi hlavní cíle Komunitního plánování sociálních služeb Příbram patří zajištění provázanosti 
sociálních služeb. Typickou „mezerou“ mezi službami je absence center denních služeb a denního 
(týdenního) stacionáře pro lidi se zdravotním postižením. Město Příbram je zřizovatelem Městských 
jeslí a rehabilitačního stacionáře. Zařízení zajišťuje péči o rozvoj dětí do doby jejich přijetí do 
předškolního zařízení. U dětí s handicapem je zajištěna individuální péče do doby jejich umístění do 
předškolního či školského zařízení, nejpozději do 15 let věku. Ošetřovatelská péče SANCO 
poskytuje ambulantní služby (denní stacionář, odlehčovací služby) pro lidi se zdravotním 
postižením, ty jsou ale zaměřeny  na cílovou skupinu seniorů s demencí nebo Alzheimerovou 
chorobou. Chybí služby pro lidi ve věku 15 – 60 let. Vznik služeb podpoří možnost klientů (lidí se 
zdravotním postižením) žít v přirozeném sociálním prostředí a udržet úzký kontakt s rodinou. 
 
AKTIVITY: 
3.5.1.1  Podpora zřízení center denních služeb  
3.5.2.2  Zřízení denního a týdenního stacionáře  
 
VÝSTUPY: 
- doplnění nových potřebných služeb 
- provázanost služeb pro různé věkové kategorie 
- provázanost služeb pro lidi s různou mírou zdravotního postižení 
- život v přirozeném sociálním prostředí 
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT 
 
 
3.5.1.1  Podpora zřízení center denních služeb  
  
Popis projektu Město Příbram a poskytovatelé sociálních služeb budou hledat možnosti  

zřízení center denních služeb. V nich budou poskytovány ambulantní 
služby chronicky nemocným nebo zdravotně postiženým lidem. Ti najdou 
v centrech příležitost ke smysluplnému využití volného času a rozvíjení se. 
Půjde o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti atd. Uživatelé 
budou vedeni k samostatnosti, důraz bude kladen zejména na rozvoj 
schopností souvisejících se sebeobsluhou a na rozvoj sociální dovednosti.  
V případě zájmu klientů poskytne centrum denních služeb pomoc při 
osobní hygieně, případně klientům zajistí stravu. Službu bude možné 
doplnit o svoz klientů mikrobusem. 
Záměrem je zřízení dvou typů denních center (jeden nebo dva různí 
poskytovatelé), vhodných pro lidi s různou mírou zdravotního postižení 
nebo chronického onemocnění. Součástí jednoho z center budou chráněné 
dílny. Centra mohou být v jedné budově, jednou z možností je využití 
oblastní nemocnice Příbram (bývalý ZÚNZ) - Příbram VIII.  
Předpokládaný počet klientů – minimálně 50 (v případě poptávky budou 
mít zařízení možnost zvyšovat kapacitu). Přidanou hodnotou aktivity je 
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vznik nových pracovních míst (část z nich pro lidi se zdravotním 
postižením). 

Realizátor poskytovatelé sociálních služeb  (např.Alka o.p.s.) 
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet zřízení center - zatím  neurčeno 

provoz center – závisí na počtu klientů 
Předpokládané zdroje zřízení center – vlastní zdroje organizací, dotace, granty, sponzorské dary 

provoz center – platby klientů, Město Příbram, dotace 
Časový harmonogram 2007 a dále 
 
3.5.2.2  Zřízení denního a týdenního stacionáře  
 
Popis projektu Město Příbram a poskytovatelé sociálních služeb budou hledat možnosti  

zřízení denního a týdenního stacionáře. Zařízení poskytnou služby  
chronicky nemocným nebo zdravotně postiženým osobám, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc. Vytvoření služby umožní žít lidem 
v přirozeném prostředí (denní stacionáře), nebo ho často navštěvovat 
(týdenní stacionáře).  
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování 
nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů.   
Kromě zajištění základních potřeb nabídnou zařízení pestrý výběr činností 
a aktivit, kterými klienti vyplní svůj volný čas. Zároveň nabídnou i 
možnost zapojení se do pracovních činností (podle individuálních 
schopností klientů).  

Realizátor zatím neurčení poskytovatelé sociálních služeb   
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet zřízení stacionářů - zatím neurčeno 

provoz stacionářů – závisí na počtu klientů 
Předpokládané zdroje zřízení center – vlastní zdroje organizací, dotace, sponzorské dary 

provoz center – platby klientů, Město Příbram, dotace 
Časový harmonogram zatím neurčeno 

3.5.2  Opatření 2 - Program ANDa 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Příbrami  funguje komplexní nabídka služeb určených pro lidi s demencemi a Alzheimerovou 
nemocí. Poskytuje jí Ošetřovatelské péče SANCO v rámci programu „ANDa…, Alzheimerova 
nemoc a jiné nesoběstačnosti“. SANCO původně poskytovalo jen ošetřovatelskou péči – home care. 
Při práci zdravotních sester v sociálním prostředí pacientů bylo zjištěno, že výrazně chybí sociální 
služby pro specifickou část osob. Na základě vytypovaných potřeb tedy postupně vznikl program 
ANDa. Jeho cílem je: 
- vytvoření vhodných, důstojných a vlídných podmínek pro lidi s kognitivními poruchami 
v důsledku demence 
- pomoc rodinám při péči o osobu s demencí 
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- prevence negativních důsledků Alzheimerovy nemoci  
Program ANDa umožňuje klientům využívat služby podle momentální potřeby a umožňuje tak 
lidem s AN žít co nejdéle v domácím prostředí. V Příbrami je nutné program udržet a podporovat 
(část jiných měst a regionů služby pro lidi s demencí a Alzheimerovou chorobou výrazně postrádá).  
 
AKTIVITY: 
3.5.2.1  Provoz oddělení se specializací na Alzheimerovu nemoc a demence 
3.5.2.2  Denní centrum Domeček 
3.5.2.3  Pobyty rodinného typu 
3.5.2.4  Podpora rodinných pečujících 
3.5.2.5  Podpora svépomocné skupiny  
 
VÝSTUPY: 
- dostupnost odlehčovacích služeb pro osoby s AN a demencemi 
- denní stacionáře pro osoby s AN a demencemi 
- domovy se zvláštním režimem pro osoby s AN a demencemi 
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby s AN a demencemi  
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
 
3.5.2.1  Provoz oddělení se specializací na Alzheimerovu nemoc a demence 
 
Popis projektu Udržení a případné rozšíření služby domovy se zvláštním režimem, určené 

pro lidi s demencí nebo Alzheimerovou nemocí. Služba bude nadále 
poskytována na lůžkovém oddělení polikliniky RAVAK, kde jsou 
k dispozici lékaři a různé služby (kadeřník, pedikůra, restaurace atd.) 
Oddělení má  kapacitu 12 lůžek (5 ložnic), jeho součástí je kuchyňský 
kout, společnou místnost, obyvatelná chodba, hygienické zázemí a zázemí 
pro zaměstnance. Péče je prováděna v bazální rovině a s cíleným 
zaměřením na druh demence, změny chování, komunikační komplikace 
způsobené onemocněním a somatické příznaky doprovázející demence. 
Na oddělení bude trvale probíhat program aktivizace - jednak skupinově, 
ale především individuálně (s důrazem na sociální kontakt a speciální 
techniky k pozitivnímu ladění).  
Kapacita služby není dostatečná, oddělení nemůže stoupající poptávku 
uspokojit. V budoucnu proto budou hledány možnosti rozšíření služby.  

Realizátor Ošetřovatelské péče SANCO 
Spoluprac. subjekt Poliklinika RAVAK 
Rozpočet z rozpočtu poskytovatele (celkové provozní náklady cca 5.000.000,-Kč) 
Předpokládané zdroje granty, dotace, úřad práce, sponzorské dary, sbírky   
Časový harmonogram trvale 
 
3.5.2.2  Denní centrum Domeček 
 
Popis projektu Rozvoj služeb Denního centra Domeček (poskytuje odlehčovací služby a 

službu domovy se zvláštním režimem) a souvisejících programů. Zvýšení  
informovanosti o službách. 
Denní centrum Domeček je určeno pro lidi v začátcích onemocnění 
Alzheimerovou nemocí. Pomáhá jim udržovat sociální kontakt a strukturu 
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dne a nabízí aktivity, které podporují dobré emoční ladění a spokojenost se 
sebou samým. V Domečku budou nadále používány různé druhy terapie 
(pohybové, reminiscenční, petterapie, preterapie, kanisterape, ergoterapie 
apod.). Budou udrženy programy trénování paměti a pravidelná cvičení. 
Denní centrum je v prostoru nenápadného rodinného domu se zahrádkou a 
terasou. Je možné docházet pouze na aktivity, nebo na celý den.  
Kapacita služby není zatím naplněna.  
Poskytovatel zvýší informovanost o službě a o doložitelných přínosech pro 
klienty. Lidé s AN mají spíše tendenci izolovat se, proto je potřeba zajistit 
edukační a přednáškovou činnost. Poskytovatel také bude hledat možnost 
řešení svozu klientů.   

Realizátor Ošetřovatelské péče SANCO 
Spoluprac. subjekt média (informovanost) 
Rozpočet z rozpočtu poskytovatele (celkové provozní náklady cca 5.000.000,-Kč) 

informovanost – 5000,- Kč 
Předpokládané zdroje granty, dotace, úřad práce, sponzorské dary, sbírky   
Časový harmonogram trvale 
 
3.5.2.3  Pobyty rodinného typu 
 
Popis projektu Začínající služba, určená pro lidi s Alzheimerovou nemocí a demencemi (v 

dobré fyzické kondici, s horší orientací). Jedná se o službu domov se 
zvláštním režimem, poskytovanou v rekonstruovaném rodinném domku. 
V domě je obyvatelná kuchyně, terapeutická místnost, 4 ložnice, 2 
koupelny, personální a administrativní zázemí. Součástí bydlení je i 
prostorná terasa a malá zahrada. Atmosféra v zařízení se blíží co nejvíce 
běžnému dni, program bude prokládaný vycházkami, výlety a činnostmi, 
kterých se klienti mohou účastnit. Jsou vytvářeny podmínky dle 
nejnovějších trendů s ohledem na skutečné potřeby klientů, které je 
motivují k aktivní sebepéči. Pracovníci domova budou pravidelně školeni 
v technikách komunikace, validace a jiných dovednostech, které pomáhají 
lépe pochopit skutečné potřeby klientů.  
Služby jsou zaměřené na eliminaci nepříznivého dopadu osobní situace 
klienta v důsledku postižení, podporují sociální kontakt a osobnost 
jednotlivce. 

Realizátor Ošetřovatelské péče SANCO 
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet z rozpočtu poskytovatele (celkové provozní náklady cca 5.000.000,-Kč) 
Předpokládané zdroje granty, dotace, úřad práce, sponzorské dary, sbírky   
Časový harmonogram trvale 
 
3.5.2.4  Podpora rodinných pečujících 
 
Popis projektu Udržení služby (poradenství, informace ), která podporuje rodiny starající 

se o osoby s Alzheimerovou nemocí a demencemi. Podpora spočívá 
v individuálních poradách, informacích o postupech získání pomoci, o 
vhodných činnostech nemocného, službách které je možné využívat 
v období onemocnění, komunikaci. 
Program ANDa umožňuje klientům využívat služby podle momentální 
potřeby a tak prodloužit možnost zůstat doma co nejdéle. Službu je třeba 
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zachovat, podpořit a propagovat, rodinným pečovatelům pomáhá nejen  
uchovat sílu, ale i právo na vlastní život. 

Realizátor Ošetřovatelské péče SANCO 
Spoluprac. subjekt rodiny osob s Alzheimerovou nemocí a demencemi 
Rozpočet z rozpočtu poskytovatele (celkové provozní náklady cca 5.000.000,-Kč) 
Předpokládané zdroje granty, dotace, úřad práce, sponzorské dary, sbírky   
Časový harmonogram trvale 
 
3.5.2.5  Podpora svépomocné skupiny  
 
Popis projektu Činnost svépomocné skupiny, získání dobrovolníků nebo osobních 

asistentů, kteří zastoupí rodinné příslušníky v době, kdy se účastní 
skupiny. 
Svépomocná skupina sdružuje rodinné pečující, kteří se scházejí, sdílejí 
své problémy, vzájemně si pomáhají, podporují se, ale také vzdělávají a 
volí si témata „přednášek“, která je zajímají. Se svépomocnou skupinou 
spolupracuje přizvaný lektor, sociální pracovník, ergoterapeut apod. Je 
určena všem pečujícím již od počátku péče. Často zájem o zapojení do 
skupiny ztroskotá na nevystřídání pečujícího. Nemá, kdo by jej zastoupil a 
proto s činností skupiny souvisí práce dobrovolníků nebo osobních 
asistentů, kteří rodinné příslušníky střídají u nemocného.. 

Realizátor Ošetřovatelské péče SANCO 
Spoluprac. subjekt rodiny osob s Alzheimerovou nemocí a demencemi 
Rozpočet z rozpočtu poskytovatele (celkové provozní náklady cca 5.000.000,-Kč) 
Předpokládané zdroje granty, dotace, úřad práce, sponzorské dary, sbírky   
Časový harmonogram trvale 

3.5.3  Opatření 3 - Odstraňování  bariér 
 

 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Příbrami jsou různé architektonické, orientační a komunikační bariéry, které znesnadňují život 
lidem se zdravotním postižením, seniorům a často také maminkám s kočárky. Bariéry je potřeba 
postupně odstraňovat. Užívání staveb a dopravních prostředků a volný pohyb je základní 
podmínkou aktivního zapojení člověka do života společnosti. Jde o naplnění práva na svobodu 
pohybu a získávání informací. Město Příbram má naplánováno odstranění několika významných 
bariér ve městě, nemá ale zpracovaný kompletní plán. Sociální komise pro handicapované a členové 
pracovní skupiny „Podpora lidí se zdravotním postižením“ zmapovali část stávajících bariér, vybrali 
bariéry prioritní a doporučili jejich odstranění. Hledali také možnosti odstraňování bariér. Zároveň 
doporučili, aby při budování nových objektů ve městě bylo důsledně dbáno na bezbariérovost. 
Stavební zákon sice vyžaduje bezbariérovost veřejných staveb (legislativní podmínky pro zabránění 
vzniku architektonických bariér tedy existují), není však dostatečně vynucován. Národní plán 
opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení potvrzuje, že vznik bariér je ve 
většině případů neopodstatněný a jedním z jeho stanovených cílů je právě zabránění vzniku nových 
architektonických, orientačních, dopravních a komunikačních bariér.  
 
AKTIVITY: 
3.5.3.1  Zpracování studie odstranění bariér v kině a divadle  
3.5.3.2  Zpracování studie bezbariérové radnice  
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3.5.3.3  Úprava prostor v Knihovně Jana Drdy 
3.5.3.4  Zpřístupnění krytého bazénu 
3.5.3.5  Zpracování plánu odstraňování architektonických bariér 
3.5.3.6  Odstraňování komunikačních bariér 
3.5.3.7  Zajištění finančních zdrojů na odstraňování bariér 
3.5.3.8  Zabránění vzniku nových bariér  
 
VÝSTUPY: 
- dostupnost budov a veřejných prostranství 
- dostupnost informací 
- dostupnost volnočasových aktivit 
- zapojení lidí s tělesným handicapem do veřejného a společenského života 
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
3.5.3.1  Zpracování studie odstranění bariér v kin ě a divadle 
 

Popis projektu Město zajistí zpracování záměru odstranění architektonických bariér v kině 
a divadle v Kulturní dům domě A. Dvořáka, Příbram VII. Půjde především 
o vybudování bezbariérového vchodu a výtahu do kina a divadla (výtah 
dostatečně široký, i pro vozíčkáře s asistentem). 
Město zajistí zřízení smyčky pro sluchově postižené občany v kině a 
divadle v Kulturním domě A. Dvořáka.  
Kulturní dům A. Dvořáka byl postaven  na přelomu 50. a 60. let. V době 
přípravy projektu a v době stavby nebylo s bezbariérovým přístupem do 
kina počítáno. V  roce 2007 byla budova Kulturního domu v Příbrami 
prohlášena za kulturní památku. Z tohoto důvodu budou úpravy a opravy 
objektu konzultovány s příslušnými orgány. 

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet zpracování záměru – 40 000,- Kč 

stavební úpravy –  zatím neurčeno  
Předpokládané zdroje zpracování projektu – rozpočet města 

stavební úpravy – dotace, rozpočet města, sponzoři  
Časový harmonogram 2008 – 2010 
 
3.5.3.2  Zpracování studie bezbariérové radnice 
 
Popis projektu Odstranění bariér u hlavní budovy radnice, omezení bariér u vedlejší 

budovy. U hlavní budovy radnice bude vybudován boční vchod, který 
umožní snadnější vstup lidem se sníženou pohyblivostí a umožní vjezd 
vozíčkářům a rodičům s kočárky.  
Budou hledány možnosti alespoň částečného odstanění bariér ve vedlejší 
budově radnice (tzv. „domeček“). V domečku sídlí odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví, na který často chodí lidé se zdravotním postižením, senioři a 
maminky s dětmi. Směrem z náměstí jsou u budovy schody a těžké dveře, 
chybí označení, že ze dvora je vstup bezbariérový. Ve vnitřku budovy jsou 
bariéry (schody atd.). Částečným řešením situace v domečku je odkaz u 
hlavních dveří, že vchod ze dvora je bezbariérový a vybudování tzv. 
přijímací místnosti v přízemí. Lidé, kteří se nemohou dostat do pater 
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radnice, si budou telefonicky sjednávat konzultaci na určitý čas s 
úředníkem, který za nimi do přijímací místosti dojde a vyřídí s nimi  
příslušnou záležitost. Do přijímací místnosti budou docházet i úředníci 
z hlavní budovy radnice. 

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet zpracování záměru – 40 000,- Kč 

stavební úpravy –  zatím neurčeno  
Předpokládané zdroje zpracování záměru – rozpočet města 

stavební úpravy – dotace, rozpočet města, sponzoři  
Časový harmonogram 2008 – 2010 
 
3.5.3.3  Úprava prostor v Knihovně Jana Drdy  
 

Popis projektu Zpřístupnění a rozšíření prostor v Knihovně Jana Drdy, odstranění schodů. 
Rozšíření vchodu přímo do knihovny (pro vozíčkáře), špatně se pohybující 
občany i seniory. Do dětského oddělení knihovny není v současné době 
umožněn přístup pro maminky s kočárky - usnadnění přístupu přístavbou 
budovy ve dvoře. Rozšíření prostoru pro posezení seniorů, lidí se 
zdravotním postižením a vozíčkářů. Pro maminky s malými dětmi založení 
dětského koutku. Vybudování výtahu, který by umožnil i využití pěkného 
salonku ve III. poschodí (např. pro promítání naučných filmů). Zlepšení a 
zpřístupnění tohoto prostředí pomůže k pořádání přednášek a ukázek 
nových knih.   

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet zatím neurčeno – závisí na rozsahu úprav 
Předpokládané zdroje dotace, Město Příbram 
Časový harmonogram 2008 – 2010 
 
3.5.3.4  Zpřístupnění krytého bazénu 
 

Popis projektu Úpravy bazénu ve sportovním zařízení města – zpřístupnění bazénu pro 
lidi se ZP, vytvoření lepších podmínek pro rodiče s malými dětmi: 
- rozšíření prostoru v šatnách (umožnění pohybu lidem se ZP) 
- instalace zvedáku u bazénu  
- instalace madel do sprch (dát k dispozici židli) 
- instalace desky pro převlékání dětí 

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet zatím neurčeno  
Předpokládané zdroje dotace, Město Příbram 
Časový harmonogram 2008 – 2010 
 
3.5.3.5  Zpracování plánu odstraňování architektonických bariér 
 
Popis projektu Město Příbram zpracuje podrobné mapy bariér (rozpracování a doplnění 

popisu bariér vytvořeného pracovní skupinou „Podpora lidí se zdravotním 
postižením“) a navrhne priority jejich odstranění. Při stanovení priorit 
budou zvažována dvě kritéria: 
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- význam odstranění bariéry pro zlepšení kvality života   
- výše finančních nákladů na odstranění bariéry 
Mapa bariér bude rozdělena na dvě části: 
- bariéry u staveb (prostranství), jejichž majitelem je město 
- bariéry u staveb (prostranství), jejichž majitelem je jiný vlastník 
Součástí materiálu bude návrh způsobu odstranění jednotlivých bariér a  
náklad na odstranění (rozpočet). Mapy bariér a priority jejich odstranění 
budou zveřejněny, aby se s nimi mohla seznámit široká veřejnost.   

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt vlastníci nemovitostí, veřejnost 
Rozpočet 30.000,- 
Předpokládané zdroje rozpočet Města Příbram nebo dotace 
Časový harmonogram 2007  
 
3.5.3.6  Odstraňování komunikačních bariér 
 
Popis projektu Město Příbram bude jednat s příslušnými subjekty ohledně odstranění 

komunikačních bariér v budovách a dopravních prostředcích.  
Komunikační bariéry v budovách: 
- v kině a divadle chybí smyčka pro osoby se sluchovým postižením  
- v zasedací místnosti úřadu práce (konají se tam schůze občanů) chybí 
smyčka pro osoby se sluchovým postižením  
Komunikační bariéry v dopravních prostředcích: 
- v autobusech nejsou hlášeny stanice (chybí hlasové a textové zařízení) 
- trasy jednotlivých linek MHD nejsou zapracované v jízdních řádech  
- v jízdních řádech nejsou značeny autobusy pro vozíčkáře 
- nejsou zapracované mapy tras autobusů v jízdních řádech (viz mapy 
metra), je potřeba zpracovat mapy a vyvěsit je na zastávkách MHD, 
zveřejnit v Kahanu a na internetových stránkách města 

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt vlastníci budov, provozovatel městské dopravy 
Rozpočet - 
Předpokládané zdroje - 
Časový harmonogram 2007 
 
3.5.3.7  Zajištění finančních zdrojů na odstraňování bariér 
 
Popis projektu Město Příbram bude hledat možnosti získání finančních prostředků na 

odstraňování bariér u veřejných budov a prostranství. O možnosti využití 
dotací bude informovat další vlastníky staveb uvedených v mapě bariér. 
Město zajistí projekty a vypracuje žádosti o dotace na odstranění bariér u 
staveb (prostranství) patřících městu. Odstraňován bariér bude 
spolufinancovat, v případě nedostupnosti dotací bude financovat v plné 
výši.     

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt Středočeský kraj, ministerstva  
Rozpočet rozpočet města 
Předpokládané zdroje - 
Časový harmonogram 2007 a dále 
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3.5.3.8  Zabránění vzniku nových bariér  
 
Popis projektu Město Příbram bude důsledně dbát, aby nevznikaly nové stavební bariéry. 

Stavby a stavební úpravy městských budov budou konzultovány s lidmi se 
zdravotním postižením (např. sociální komise pro handicapované, pracující 
jako poradní orgán rady města), protože jejich potřeby jsou individuální a 
dodržení stavebního zákona není plnou zárukou toho, že stavby a 
prostranství budou lidem se zdravotním postižením plně vyhovovat.   

Realizátor Město Příbram  
Spoluprac. subjekt organizace, vlastníci nemovitostí  
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram od 2007  

3.5.4  Opatření 4 - Dostupnost poradenství a informací 

   
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V rámci Komunitního plánování sociálních služeb Příbram bylo prostřednictvím ankety pro 
veřejnost zjištěno, že většina občanů nemá dostatek informací o sociálních službách (přestože 
většina z nich ví, kde by je v případě potřeby měla hledat). Občané chtějí informace o sociálních 
službách získávat především prostřednictvím místního tisku, městského úřadu, letáků, rozhlasu, 
katalogů a místních organizací.  
Anketou bylo také zjištěno, že nejvíce postrádanou sociální službou v Příbrami je poradenství. 
V současné době je v Příbrami dostatek míst, kde mohou lidé získat radu ohledně sociální pomoci, 
protože základní sociální poradenství musí být podle zákona o sociálních službách dostupné u 
každého poskytovatele. V Příbrami je zajištěno i poradenství odborné.   
 
AKTIVITY: 
3.5.4.1  Zajištění informovanosti o sociálních službách 
3.5.4.2  Dostupnost poradenství o sociálních službách 
 
VÝSTUPY: 
- využití médií pro šíření informací o sociálních službách  
- informovanost odborníků o sociálních službách (zdravotníci atd.) 
- pravidelná výměna informací mezi poskytovateli sociálních služeb 
- předávání informací občanům prostřednictvím přednášek atd. 
- dostupnost základního a odborného poradenství  
 
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
3.5.4.1  Zajištění informovanosti o sociálních službách 
 
Popis projektu Šíření informací o sociálních službách bude zajištěno především:  

- dostupností Katalogu poskytovatelů sociálních služeb v infocentru, 
v Komunitním centru NNO, u poskytovatelů sociálních služeb, na OSVZ 
MěÚ Příbram 
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- distribucí katalogu do zdravotnických zařízení 
- pravidelnou aktualizací katalogu poskytovatelů (cca 1x za 2 roky)  
- vydáním brožury s informacemi o příspěvku na péči (k jakým účelům je 
mohou občané používat) 
- pravidelným setkáváním poskytovatelů služeb, výměnou informací  
- informacemi o nabídce sociálních služeb v místním tisku (Kahan) 
- informacemi o nabídce sociálních služeb na www.pribram-city.cz 
- přednáškami pro občany (například v Komunitním centru neziskových 
organizací, v domech s pečovatelskou službou) 
- předáváním informací na schůzích svazů, sdružujících lidi s handicapem.  
Na předávání informací se budou cíleně zaměřovat organizace sdružené 
v Komunitním centru NNO. 

Realizátor Město Příbram, poskytovatelé sociálních služeb 
Spoluprac. subjekt zdravotnická zařízení, úřady atd. 
Rozpočet aktualizace a vydání katalogu 25.000,-Kč (1x za 2 roky) 
Předpokládané zdroje granty, Město Příbram 
Časový harmonogram trvale 
 
3.5.4.2  Dostupnost poradenství o sociálních službách 
 
Popis projektu Základní sociální poradenství bude poskytovat Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví MěÚ Příbram a všichni poskytovatelé sociálních služeb. 
Odborné sociální poradenství zajistí například Centrum pro zdravotně 
postižené a další organizace. Specifické poradenství budou svým členům (i 
dalším osobám) nabízet svazy a organizace sdružující lidi s handicapem.  
Na zajištění dostupnosti poradenství se budou cíleně zaměřovat organizace 
z Komunitním centra neziskových organizací. 

Realizátor MěÚ Příbram, poskytovatelé sociálních služeb 
Spoluprac. subjekt svazy a sdružení 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram trvale 

3.5.5  Opatření 5 - Integrace lidí se ZP do společnosti 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Zdravotní postižení často vyčleňuje lidi ze společnosti. V Příbrami fungují různé organizace, které 
pomáhají handicap zmírňovat a umožňují osobám se ZP zapojení do společenství ostatních lidí. 
V Příbrami je jich celá řada (Sdružení pro pomoc mentálně postiženým okresu Příbram, 
TYFLOCENTRUM Praha, o.p.s, Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých, 
Občanské sdružení zdravotně postižených Příbram – Březové Hory, Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Svaz tělesně 
postižených v ČR, Místní organizace tělesně postižených a vozíčkářů v Příbrami, Ústřední 
automotoklub ČR – Automotoklub zdravotně postižených motoristů, Občanské sdružení PESSOS, 
Národní rada zdravotně postižených - Středočeská krajská rada, oblast Příbram, Sdružení pro 
pomoc mentálně postiženým Příbram, Okresní výbor STP v ČR Příbram, Klub stomiků ILCO, Svaz 
diabetiků ČR - územní organizace Příbram, Klub DEMKA - Společnost postižených DMO Příbram, 
Svaz tělesně postižených v ČR, atd.). Všechny tyto organizace pomájí zvyšovat kvalitu života lidí 
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se zdravotním postiženícm a jejich činnost je potřeba podporovat. V Příbrami je dostupná tísňová 
péče (projekt AREION), která osamělým osobám umožňuje zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím a poskytuje neodkladnou pomoc v krizové situaci. 
 
AKTIVITY: 
3.5.5.1  Podpora  zaměstnávání lidí se zdravotním postižením 
3.5.5.2  Vzdělávání lidí se zdravotním postižením 
3.5.5.3  Podpora osob se zrakovým postižením   
3.5.5.4  Podpora osob se sluchovým postižením  
3.5.5.5  Projekt AREION – tísňová péče 
 
VÝSTUPY:  
- dostupnost vzdělávacích programů pro lidi se zdravotním postižením 
- větší možnost uplatnění lidí se zdravotním postižením na trhu práce 
- zmírnění handicapu lidí se ZP, integrace do společnosti 
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
3.5.5.1  Zřízení chráněných dílen 
 
Popis projektu Vznik chráněných dílen a vzdělávání lidí se zdravotním postižením.  

V Příbrami budou hledány možnosti vybudování chráněných dílen - 
v souvislosti s denními centry (aktivita 3.5.1.1) nebo v návaznosti na denní 
stacionář (aktivita 3.5.1.2). Půjde o dva typy dílen, určených pro osoby 
s různě těžkým zdravotním postižením. Chráněné pracoviště pro osoby 
s lehčím zdravotním postižením zřídí ALKA o. p. s, město organizaci 
podpoří při zajišťování prostor. 

Realizátor ALKA o. p. s , další zatím neurčený poskytovatel   
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet zatím neurčeno 
Předpokládané zdroje dotace, granty, příspěvek města 
 2008 
 
3.5.5.2  Vzdělávání lidí se zdravotním postižením 
 
Popis projektu Nestátní neziskové organizace budou nabízet vzdělávací programy pro lidi 

se zdravotním postižením (vzdělávání jako cesta k sebezaměstnání a 
k zaměstnání). V Komunitním centru NNO bude zřízena počítačová 
učebna, lektoři budou placeni z grantů. 
Připravované kurzy: 
1. kurz na PC pro začátečníky. 
2. administrativní práce 
3. základy podnikání 
4. sociálně a pracovně právní problematika 
Učebnu a výukové programy budou moci využít i senioři a ženy na MD. 

Realizátor poskytovatelé sociálních služeb, organizace z Komunitního centra NNO 
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet zatím neurčeno 
Předpokládané zdroje dotace, granty, příspěvek města 
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Časový harmonogram od 2007 
 
3.5.5.3  Podpora osob se zrakovým postižením   
 
Popis projektu Pomoc lidem se zrakový postižením bude trvale zajištěna prostřednictvím 

detašovaného pracoviště TYFLOCENTRA. To bude nadále poskytovat 
služby prvního kontaktu pro těžce zrakově postižené občany, na ně bude 
navazovat poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového 
postižení, technické poradenství při výběru kompenzačních pomůcek 
včetně nácviku obsluhy, kurzy práce s PC, rozvoj a docvičování 
dovedností získaných v programech základní rehabilitace, služby osobní 
asistence, pomoc při odstraňování architektonických bariér, pomoc s 
vyřizováním dokumentace, podpora volnočasových aktivit atd.  
Pracovníci TYFLOCENTRA rozšíří osvětu o možnosti využití služby 
formou osobních setkání se seniory a lidmi se zdravotním postižením 
(návštěvy schůzí organizací sdružujících lidi s handicapem, účast na 
besedách, přednáškách atd.). 

Realizátor TYFLOCENTRUM Praha o.p.s.,  
Spoluprac. subjekt poskytovatelé sociálních služeb, organizace a svazy  
Rozpočet z celkového rozpočtu organizace  
Předpokládané zdroje  
Časový harmonogram trvale 
 
3.5.5.4  Podpora osob se sluchovým postižením  
 
Popis projektu Realizace projektu specifického poradenství terénních služeb „home care“, 

podporujícího občany se sluchovým postižením v oblasti Příbram. 
Terénní služby spočívají v uspokojování specifických potřeb občanů 
upoutaných dlouhodobě na lůžko (v domovech důchodců, v domech 
s pečovatelskou službou, v domácnostech), kteří si nejsou schopni sami 
obstarat údržbu sluchadel (odvoz sluchadel do opravy), výměnu baterií 
nebo zajištění jiné kompenzační pomůcky.  
Projekt podporuje i sluchově postižené děti a mládež. Jde o tyto služby: 
- poradenství v rané péči o dítě se sluchovým postižením 
- poradenství ohledně výběru vhodného předškolního a školního zařízení  
(navázání spolupráce se všemi typy škol pro sluchově postižené)  
- navázání spolupráce se všemi školami, kde jsou integrovány děti se 
sluchovým postižením 
- poradenství při přípravě na povolání 
Do projektu jsou také zahrnuty služby tlumočení do znakového jazyka ve 
školách, na úřadech, u lékaře atd.  
Celkem se předpokládá provádění této služby v sedmi zařízeních a 
individuálně v místě bydliště klienta.      

Realizátor Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých 
Spoluprac. subjekt školy, nemocnice, zařízení sociální péče, organizace 
Rozpočet 102 000,-Kč + odvody/rok 
Předpokládané zdroje sponzoři 
Časový harmonogram od 2007 trvale 
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3.5.5.5  Projekt AREION – tísňová péče 
 
Popis projektu Město Příbram podpoří projekt AREION – tísňová péče. Jedná se o 

poskytování terénní služby, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční 
hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému 
vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení 
jejich zdravotního stavu nebo schopností. O službu je v Příbrami 
všeobecný zájem. Do realizace jsou zapojeni starší, osamělí a nemocní 
lidé. Tato skupina občanů si může přivolat přes centrální dispečink v Praze 
jakoukoliv pomoc. V Příbrami je do této akce smluvně zapojena městská 
policie, oblastní středisko záchranné zdravotnické služby v Příbrami a 
hasičský záchranný sbor. Dále je nedílnou součástí rodina nebo blízcí 
pacienta, kteří jsou bezprostředně informováni o vzniklé situaci.  

Realizátor Město Příbram a o.s. Život 90   
Spoluprac. subjekt Územní středisko ZZS Příbram, Městská policie Příbram, Záchranný 

hasičský sbor Příbram, poskytovatelé sociálních služeb 
Rozpočet provozní náklady cca 190 000,-Kč/rok 
Předpokládané zdroje provozní náklady - Město Příbram, uživatelé 

investiční náklady (nákup ústředen) - sponzoři, Středočeský kraj 
Časový harmonogram trvale 

3.5.6  Opatření 6 - Rozvoj Komunitního centra NNO  
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Město Příbram podporuje neziskové organizace, které pomáhají lidem se zdravotním postižením a 
ostatním skupinám lidí v nepříznivé sociální situaci. Jednou formou pomoci jsou finanční 
příspěvky. Další významnou podporou bylo poskytnutí prostor ve II.pavilónu v areálu 8.základní 
školy (Příbram VII, Žežická ul.), kde nyní velká část NNO sídlí. Vzniklo tak tzv. „Komunitní 
centrum NNO“. Vznik centra umožnil organizacím bližší spolupráci, která vede ke společnému 
hledání nových možností činnosti a rozvoje.   
 
AKTIVITY: 
3.5.6.1. Úpravy prostor Komunitního centra NNO 
3.5.6.2. Spolupráce v Komunitním centru NNO 
3.5.6.3. Rozšíření aktivit v Komunitní centru NNO 
 
VÝSTUPY: 
- zázemí pro činnost organizací podporujících lidi s handicapem 
- spolupráce a vzájemná podpora organizací 
- rozvoj a profesionalizace organizací 
- vznik společenského centra pro lidi se zdravotním postižením a seniory  
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT:  
 
3.5.6.1  Úpravy prostor Komunitního centra NNO 
 
Popis projektu Zachování Komunitního centra NNO ve II. pavilonu 8. ZŠ, vybudování 
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integrovaného zázemí pro všechny organizace. 
Úpravy Komunitního centra NNO (areál 8.základní školy): 
- vybudování bezbariérového přístupu (do Komunitní centrum NNO 
docházejí převážně lidé s tělesným postižením a senioři) 
- vybudování parkoviště (pro TP - zaměstnance a návštěvníky 
Komunitního centra NNO, cca 10 míst určených pro TP) 
- úprava haly v přízemí; využití pro nové činnosti (viz aktivita 3.5.6.2.)   
- úprava sociálního zařízení (pro TP -  vozíčkáře) 
- vybudování výtahu do 1.patra (pro TP - vozíčkáře) 
- vybudování recepčního pultu  

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt nestátní neziskové organizace 
Rozpočet cca 2 5000 000,- 
Předpokládané zdroje dotace, rozpočet města 
Časový harmonogram 2008 - 2009 
 
3.5.6.2  Spolupráce v Komunitním centru NNO 
 
Popis projektu Organizace které sídlí a spolupracují v Komunitním centru NNO budou 

hledat nové možnosti rozvoje a spolupráce. Půjde zejména o: 
- vytvoření samosprávy, která bude činnost centra organizovat 
- profesionalizaci pracovníků (odborník poskytující servis organizacím v  
v komunitním centru - sledování činnosti jednotlivých NNO, organizace 
spolupráce, fundraising, psaní projektů a žádostí o granty, administrace) 
- zřízení informační tabule – program aktivit, časové využití jednotlivých 
prostor   

Realizátor nestátní neziskové organizace 
Spoluprac. subjekt ostatní organizace, Město Příbram 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje dotace,granty, vlastní činnost NNO 
Časový harmonogram od 2007 trvale 
 
3.5.6.3  Rozšíření aktivit v Komunitním centru NNO 
 
Popis projektu Využití komunitního centra jako informačního a jako společenského 

zázemí pro lidi se zdravotním postižením, seniory atd.  
Recepce bude sloužit jako infocentrum (informace o aktivitách v 
Komunitním centru NNO, o činnosti svazů a organizací, o sociálních 
službách v Příbrami atd.). Přízemní hala bude využívána pro pořádání 
přednášek, besed, výstav atd. Bude místem pro neorganizované setkávání 
lidí se zdravotním postižením, seniorů a dalších osob. Její součástí bude 
kavárna, čítárna a prostory pro volnočasové aktivity (stolní hry atd.)  
V prostorách komunitního centra bude dostupný internet zdarma. 

Realizátor nestátní neziskové organizace 
Spoluprac. subjekt ostatní organizace, Město Příbram 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje dotace, granty, vlastní činnost NNO 
Časový harmonogram od 2007 trvale 
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3.6  Priorita „Podpora rodin s dětmi“   
 
 

PRIORITA 
 
Podpora rodin s dětmi 

 
 

OPATŘENÍ 
 
 Péče o matky s dětmi bez přístřeší 

 
AKTIVITY  

 
3.6.1.1  Zajištění azylového ubytování pro matky s dětmi  
3.6.1.2  Sociální poradenství v Azylovém domě Města Příbram   
3.6.1.3  Výchovné, vzdělávací, aktivizační a terapeutické činnosti 
3.6.1.4  Zkvalitnění a případné rozšíření služeb v azylovém domě   
3.6.1.5  Pomoc matkám v náhlé krizi 
3.6.1.6  Úpravy budovy azylového domu 
3.6.1.7  Zajištění vícezdrojového financování služeb azylového domu 

 
OPATŘENÍ 

 
Podpora rodin dětí se zdrav. postižením 

 
          AKTIVITY 

 
3.6.2.1  Provozování denního rehabilitačního stacionáře a jeslí 
3.6.2.2  Stavební úpravy a údržba rehabilitačního stacionáře a jeslí  
3.6.2.3  Zachování a rozšíření speciální péče 
3.6.2.4  Zkvalitnění a rozšíření nabídky služeb 
3.6.2.5  Spolupráce organizací a odborníků   
3.6.2.6  Raná péče – rozšíření a informovanost 
3.6.2.7  Zdravotní klaun - herní terapie v nemocnici   

 
OPATŘENÍ 

 
Podpora bydlení rodin 

 
          AKTIVITY 

 
3.6.3.1  Sociální byty pro rodiny s nízkými příjmy 
3.6.3.2  Startovací byty pro mladé rodiny 

 
OPATŘENÍ 

 
Dostupnost volnočasových aktivit   

 
          AKTIVITY 

 
3.6.4.1  Dostupnost volnočasových aktivit pro všechny děti 
3.6.4.2  Činnost a aktivity MATYLDY - mateřského centra  
3.6.4.3  Zajištění prostor pro činnost MATYLDY 
3.6.4.4  Vybudování odpočinkové zóny pro rodiny s dětmi 

 
OPATŘENÍ 

 
Vznik nových služeb pro rodiny a děti 

 
          AKTIVITY 

 
3.6.5.1  Zřízení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi   
3.6.5.2  Podpora zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

 
OPATŘENÍ 

 
Vytváření zdravého a bezpečného prostředí    

 
          AKTIVITY 

 
3.6.6.1  Čistota veřejných prostranství   
3.6.6.2  Rozšíření veřejných WC     
3.6.6.3  Kamerový systém   
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3.6.1  Opatření 1 - Péče o matky s dětmi bez přístřeší 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:    
Město Příbram zajišťuje přechodné ubytování pro matky s dětmi a těhotné ženy v Azylovém domě 
města Příbram. Azylový dům má dostatečnou kapacitu. V zařízení je poskytováno základní a 
odborné sociální poradenství. Přednostně je určeno pro klientky zařízení, mohou ho ale využít i 
ostatní občané. V azylovém domě jsou dostupné výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro 
rodiny ohrožené patologií. Služby jsou zaměřené i na řešení problémů jednotlivců (skupin) se 
zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.  
V Azylovém domě města Příbram je zajišťována okamžitá pomoc matkám s dětmi, které se náhle 
ocitly bez přístřeší a jsou v ohrožení života nebo zdraví (krizová lůžka) a přechodně nejsou schopny 
řešit svojí nepříznivou sociální situaci vlastními silami.  
Kvalita služeb je zajištěna zapracováním standardů kvality sociálních služeb do dokumentů a do 
praxe Azylového domu města Příbram.  
V Příbrami zatím není výrazná poptávka po azylovém domě pro rodiny. Ubytování pro rodiny bez 
přístřeší je vhodné řešit pomocí nízkoprahového bydlení a dostupnými sociálními službami 
(poradenství, sociálně aktivizační činnosti atd.).  
 
AKTIVITY: 
3.6.1.1  Zajištění azylového ubytování pro matky s dětmi  
3.6.1.2  Sociální poradenství v Azylovém domě Města Příbram   
3.6.1.3  Výchovné, vzdělávací, aktivizační a terapeutické činnosti. 
3.6.1.4  Zkvalitnění a případné rozšíření služeb v Azylovém domě Města Příbram 
3.6.1.5  Pomoc matkám v náhlé krizi 
3.6.1.6  Úpravy budovy azylového domu 
3.6.1.7  Zajištění vícezdrojového financování služeb Azylového domu Města Příbram  
 
VÝSTUPY: 
- dostupnost přechodného ubytování pro matky s dětmi a těhotné ženy 
- zajištění okamžité pomoci matkám s dětmi v krizi 
- dostupnost základního a odborného sociální poradenství pro rodiny s dětmi 
- nabídka psychologicko-terapeutických služeb 
- nabídka sociálně – pedagogických služeb 
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
 
3.6.1.1  Zajištění azylového ubytování pro matky s dětmi   
 
Popis projektu Město Příbram bude nadále zajišťovat přechodné ubytování pro matky 

s dětmi a těhotné ženy v Azylovém domě města Příbram. Budova 
azylového domu má 23 pokojů, mimo obytných místností klientky 
využívají společné prostory (kuchyňky, sprchové kouty, prádelnu, sušárny, 
dílnu, hernu, relaxační místnost, společenskou místnost). V budově je také 
zázemí pro zaměstnance a prostory pro výchovné, vzdělávací, aktivizační a 
terapeutické činnosti. Z hlediska poptávky po službě je potřeba zajistit 
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provoz azylového domu i nadále.  
Realizátor Město Příbram  
Spoluprac. subjekt -  
Rozpočet z rozpočtu poskytovatele (celkové provozní náklady 3.300.000,-Kč) 
Předpokládané zdroje Středočeský kraj, Město Příbram, MPSV, platby obyvatelek domu 
Časový harmonogram trvale  
 
3.6.1.2  Sociální poradenství v Azylovém domě Města Příbram   
  
Popis projektu V Azylovém domě města Příbram bude trvale poskytováno základní a 

odborné sociální poradenství určené pro klientky zařízení i ostatní občany. 
Jedná se o sociálně-právní poradenství, pomoc při vyřizování zákonných 
nároků a další záležitosti klientů na úřadech, institucích, pomoc při 
získávání zaměstnání, pomoc při hledání bydlení, pomoc při prosazování 
práv a zájmů, podpora sociálních kontaktů, sociálně terapeutické činnosti. 
Klientům bude nadále poskytována pomoc v souladu s  potřebami jedince 
(rodiny) na základě individuálních plánů.  
Azylový dům města Příbram bude nadále zajišťovat psychologicko-
terapeutické služby. Bude poskytována krizová intervence v obzvláště 
náročných situacích matek s dětmi, rozvodové a porozvodové poradenství, 
individuální konzultace rodinné a osobní problematiky, psychologická 
intervence. Služby budou zajišťovat odborníci z pedagogicko – 
psychologické poradny (do zařízení pravidelně docházejí) a sociální 
pracovnice azylového domu. 

Realizátor Azylový dům Města Příbram 
Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet z rozpočtu poskytovatele (celkové provozní náklady 3.300.000,-Kč) 
Předpokládané zdroje Středočeský kraj, Město Příbram    
Časový harmonogram trvale 
 
3.6.1.3  Výchovné, vzdělávací, aktivizační a terapeutické činnosti. 
 
Popis projektu Azylový dům města Příbram bude trvale zajišťovat výchovné, vzdělávací, 

aktivizační a terapeutické činnosti. Individuální práce s jednotlivcem nebo 
skupinou bude nadále zaměřena na sebepoznání, osobnostní rozvoj, 
podporu sebeúcty, trénink komunikačních dovedností, využití relaxačních 
technik atd. V rámci základní výchovné činnosti bude v azylovém domě 
trvale poskytována podpora při při rozvoji dovedností v oblasti péči o dítě 
a domácnost. Matky a děti mohou také využívat nabídku pracovních a 
výtvarných aktivit. Důležitá je i pomoc při zvládání vzdělávacích nebo 
výchovných obtíží dětí (konzultace, poradenství, doučování). Tyto aktivity 
pomáhají klientkám a jejich dětem překonat dopady nepříznivé sociální 
situace a mají pozitivní vliv na jejich začleňování do společnosti.  

Realizátor Azylový dům Města Příbram   
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet z rozpočtu poskytovatele (celkové provozní náklady 3.300.000,-Kč) 
Předpokládané zdroje Město Příbram, Středočeský kraj, sponzoři   
Časový harmonogram trvale 
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3.6.1.4  Zkvalitn ění a případné rozšíření služeb v Azylovém domě Města Příbram 
 
Popis projektu Tým pracovníků azylového domu pracuje a bude pracovat na 

zkvalitňování služeb. To je zajištěno zapracováním standardů kvality 
sociálních služeb do dokumentů a do praxe Azylového domu města 
Příbram. Jedná se o dlouhodobý a poměrně složitý proces, který se 
neobejde bez metodické podpory a vzdělávání pracovníků v oblasti 
standardů. Je potřeba zajistit metodickou podporu, konzultace a supervizi. 
Je také potřeba vytvořit individuální plány celoživotního vzdělávání 
pracovníků v přímé péči.  
Pracovníci azylového domu plánují poskytování služeb společně s jejich 
uživateli (s ohledem na jejich osobní cíle a možnosti). Potřeby obyvatelek 
azylového domu jsou průběžně zjišťovány (dotazníkové akce, rozhovory 
při tvoření individuálních plánů atd.) a výstupy jsou vyhodnocovány. 
V případě zájmu o rozšíření nabídky služeb nebo o rozšíření doby 
poskytování stávajících služeb bude zařízení hledat možnosti řešení. 

Realizátor Azylový dům Města Příbram 
Spoluprac. subjekt Město Příbram  

ostatní poskytovatelé sociálních služeb a spolupracující subjekty 
Rozpočet zkvalitňování služeb - z běžného rozpočtu poskytovatele 

rozšíření služeb – zatím neurčeno    
Předpokládané zdroje Středočeský kraj, Město Příbram, MPSV 
Časový harmonogram trvale 
 
3.6.1.5  Pomoc matkám v náhlé krizi  
 
Popis projektu Okamžitá pomoc matkám s dětmi, které se náhle ocitly bez přístřeší a jsou 

v ohrožení života nebo zdraví bude nadále zajištěna prostřednictvím 
Azylového domu města Příbram. Služba spočívá v možnosti krátkodobého 
pobytu (krizová lůžka), krizové intervence a zprostředkování kontaktu a 
návazné služby. Bude zachovaná ve stávajícím rozsahu (4 krizová lůžka). 

Realizátor Azylový dům Města Příbram   
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet z rozpočtu poskytovatele (celkové provozní náklady 3.300.000,-Kč) 
Předpokládané zdroje Středočeský kraj, Město Příbram, MPSV 
Časový harmonogram trvale 
 
3.6.1.6  Úpravy budovy azylového domu 
 
Popis projektu V Azylovém domě Města Příbram budou realizovány tyto úpravy: 

- vybudování bezbariérového přístupu do budovy (cílovou skupinou jsou 
matky s kočárky)  
- oprava fasády (exteriér domu působí zanedbaně a ponuře)   
- izolace sklepních prostor (v současné době vlhkost, plíseň), které mohou   
být využity jako zázemí pro volnočasové aktivity klientů 
-  zajištění odsávání výparů ze společných kuchyní 
- realizace drobných stavebních úprav, vedoucích ke zvýšení počtu 
vícelůžkových obytných jednotek  
Realizací stavebních úprav bude zlepšena kvalita bydlení a bude zajištěno 
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efektivnější využití stávajících prostor. 
Realizátor Město Příbram  
Spoluprac. subjekt  
Rozpočet cca 3.000.000,- Kč 
Předpokládané zdroje Město Příbram, dotace  
Časový harmonogram 2008 - 2010 
 
3.6.1.7  Zajištění vícezdrojového financování služeb Azylového domu Města Příbram 
 
Popis projektu Cílem vedení azylového domu je využít možnosti získávání financí i 

z nových zdrojů. Náklady spojené s provozem azylového domu jsou 
doposud hrazeny především z rozpočtu města. K získání většího objemu 
finančních prostředků (např. z ESF) je potřeba zajistit profesionála 
(projektového manažera), který bude městu, příspěvkovým organizacím 
zřizovaným městem a organizačním složkám města pomáhat při získávání 
a využívání zdrojů. 

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt Azylový dům města Příbram  
Rozpočet odměna projektového manažera 25 000 Kč/měsíc  
Předpokládané zdroje rozpočet města, dotace 
časový harmonogram od 2007 trvale 

3.6.2  Opatření 2 - Podpora rodin dětí se zdrav. postižením 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Rodinám dětí se zdravotním postižením pomáhají Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram. 
Zařízení zajišťuje péči o děti v batolecím věku, dětem se zdravotním postižením je poskytována 
péče až do věku 15 let, výjimečně i do věku vyššího. Zařízení má v současné době dostatečnou 
kapacitu. V Příbrami není dostatečně zajištěna raná péče, poskytuje jí zde pouze Středisko rané péče 
z Prahy pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Občané z Příbrami mají o 
dostupnosti této služby málo informací. Je potřeba zajistit dostupnost rané péče i pro klienty s jiným 
druhem postižení.  
 
AKTIVITY: 
3.6.2.1  Provozování denního rehabilitačního stacionáře a jeslí 
3.6.2.2  Stavební úpravy a údržba rehabilitačního stacionáře a jeslí  
3.6.2.3  Zachování a rozšíření speciální péče 
3.6.2.4  Zkvalitnění a rozšíření nabídky služeb 
3.6.2.5  Spolupráce organizací a odborníků   
3.6.2.6  Raná péče – rozšíření a informovanost 
3.6.2.7  Zdravotní klaun - herní terapie v nemocnici   
 
VÝSTUPY: 
- dostupnost rehabilitační, výchovné a speciální pedagogické péče pro děti se zdrav. postižením 
- dostupnost rané péče 
- větší spolupráce organizací, které zajišťují péči a služby pro děti s handicapem 
- rozšíření herních terapií pro nemocné děti a děti se zdravotním postižením  
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POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
  
 3.6.2.1  Provozování a financování denního rehabilitačního stacionáře a jeslí 
 
Popis projektu Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram budou z důvodu poptávky 

nadále zajišťovat ambulantní a denní péči na třech odděleních: 
- klasické jeslové oddělení pro děti max. do 4 let věku. Poskytuje 
individuální a skupinovou výchovnou péči se zaměřením na všestranný 
rozvoj dětí do doby jejich přijetí do předškolního zařízení   
- první rehabilitační oddělení - zajišťuje individuální rehabilitační, 
výchovnou a speciálně pedagogickou péči o děti s handicapem do doby 
jejich umístění do předškolního či školského zařízení max. do 7 let věku    
- druhé rehabilitačním oddělení - klientům je poskytována komplexní a 
individuální péče do 15 let věku, výjimečně i později.  
Na všech odděleních mají děti k dispozici hernu, sociální zázemí, ložnici, 
relaxační místnost nebo tělocvičnu. Součástí zařízení jsou provozní a 
pomocné prostory (stravovna, prádelna a jiné). V zadní části areálu 
zařízení je venkovní hrací plocha, jejíž prvky odpovídají herním 
standardům a potřebám  klientů. 
Náklady na provoz zařízení jsou hrazeny především z rozpočtu města. 
Drobnými obnosy pak přispívají někteří sponzoři. Cílem vedení zařízení je 
využít možnosti získávání financí z jiných zdrojů, např. další sponzoři, 
ESF a jiné (k tomu je potřeba zajistit projektového manažera).    

Realizátor Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet 4 600 000,- Kč/rok 
Předpokládané zdroje Město Příbram, úřad práce, platby klientů, vlastní činnost, sponzorské dary  
Časový harmonogram trvale 
 
 3.6.2.2  Stavební úpravy a údržba rehabilitačního stacionáře a jeslí  
 
Popis projektu V budově a areálu Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram 

budou provedeny tyto úpravy:  
- renovace zbylých chodníků v přední části areálu zařízení (zlepšení 
bezbariérovosti přístupu) 
- zabudování komplexní vzduchotechniky a klimatizace do všech prostor 
suterénu budovy (především ve stravovacích prostorech), v současnosti 
nadměrná vlhkost 
- výměna nebo komplexní oprava střechy proti zatékání  

Realizátor Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet 6 000 000,- Kč   
Předpokládané zdroje Město Příbram, dotace   
Časový harmonogram 2007 - 2008 
 
 3.6.2.3  Zachování a rozšíření speciální péče 
 
Popis projektu V Městských jeslích a rehabilitačním stacionáři Příbram bude zachovaná 
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komplexní rehabilitační, výchovná a speciálně pedagogická péče. V rámci 
prevence se bude i nadále pokračovat v otužování dětí, v posilování 
imunitního systému a v prevenci zánětů horních cest dýchacích (např. 
pravidelnou návštěvou solné jeskyně). Budou pokračovat stávající 
terapeutické přístupy, bude zachovaná kanisterapie, hydroterapie, a jiné 
specifické terapie. Péče a terapie budou rozšířeny o nové techniky a 
přístupy (v souladu s potřebami, zájmy a možnostmi ošetřovaných dětí  a 
jejich zákonných zástupců). 

Realizátor Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 
Spoluprac. subjekt zdravotnická zařízení, odborníci  
Rozpočet z běžného rozpočtu poskytovatele  
Předpokládané zdroje rozpočet poskytovatele  
Časový harmonogram trvale  
 
3.6.2.4  Zkvalitnění služeb v rehabilitačním stacionáři a jeslích 
 
Popis projektu Zkvalitnění a rozšíření nabídky služeb a péče o klienty Městských jeslí a 

rehabilitačního stacionáře Příbram bude zajištěno: 
- zpracováním standardů rehabilitační péče v souladu s legislativou EU  
pro zkvalitňování služeb a komplexní péče o klienty Městských jeslí a 
rehabilitačního stacionáře Příbram 
- inovací a zkvalitněním vybavenosti zařízení potřebnými pomůckami, 
v souladu s evropskými trendy, zdravotními specifiky, ontogenetickým 
vývojem a ostatními specifickými potřebami klientů 
- realizací většího počtu zájmových a volnočasových aktivit s rodiči dětí a 
klientů  zařízení 
- podpora lepší informovanosti rodičů dětí s handicapem dostupnými 
prostředky a zdroji - například schůzkami rodičů dětí s pracovníky odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram a úřadu práce   
- rozšířením a zvyšováním kvalifikace zdravotnických a pedagogických  
pracovníků v zařízení v duchu celoživotního vzdělávání v souladu 
s platnou legislativou (vyšší odborná erudovanost pracovníků následně  
přispěje ke zkvalitnění komplexní péče o klienty v zařízení).   

Realizátor Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 
Spoluprac. subjekt MěÚ Příbram, Úřad práce Příbram, odborníci    
Rozpočet z běžného rozpočtu poskytovatele  
Předpokládané zdroje rozpočet poskytovatele  
Časový harmonogram trvale  
 
3.6.2.5  Spolupráce organizací a odborníků   
 
Popis projektu Pracovníci Městských jeslích a rehabilitačního stacionáře Příbram budou 

podporovat spolupráci mezi organizacemi, které zajišťují péči a služby pro 
děti s handicapem. Ze strany jeslí a stacionáře to budou tyto aktivity:  
- zachování stávající spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou 
Příbram (při diagnostikování klientů z rehabilitačních oddělení) 
- další spolupráce se speciální mateřskou školou a základní školou 
praktickou (při vzdělávání klientů s handicapem) 
- spolupráce s mateřskými školami (při přípravě dětí z jeslového oddělení 
na předškolní vzdělávání a vstup do mateřské školy) 
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- realizace vybraných kulturních a společenských akcí se zařízením 
sociálních služeb pro handicapované Kamýk nad Vltavou 
- navázání spolupráce s dalšími středisky ranné péče (kromě již 
spolupracujícího střediska pro zrakově postižené) 
- navázání užší spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem (při 
specifické diagnostice klientů s kombinovanými vadami) 
- dle možností navázání spolupráce s ergoterapeutem  

Realizátor Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 
Spoluprac. subjekt Pedagogicko-psychologická poradna Příbram, mateřské a základní školy,  

Zařízení sociálních služeb pro handicapované Kamýk nad Vltavou, 
střediska rané péče, Speciálně pedagogické centrum atd. 

Rozpočet z běžného rozpočtu poskytovatele  
Předpokládané zdroje rozpočet poskytovatele  
Časový harmonogram trvale  
 
3.6.2.6  Raná péče – rozšíření a informovanost 
 
Popis projektu Rozšíření ranné péče - raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba 

poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně 
postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální 
situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s 
ohledem na jeho specifické potřeby. V Příbrami je dostupná pouze raná 
péče pro děti se zrakovým postižením a kombinovanými vadami, budou 
hledány možnosti rozšíření dalších typů ranné péče. Středisko ranné péče 
Praha zvýší v Příbrami informovanost o terénní nabídce služby. Šíření 
informací proběhlo prostřednictvím procesu komunitního plánování 
(informování členů pracovních skupin, webové stránky akce), a 
prostřednictvím poskytovatele bude zajištěno i nadále (letáky, místní tisk). 

Realizátor Středisko ranné péče Praha, další poskytovatelé 
Spoluprac. subjekt Město Příbram, poskytovatelé sociálních služeb a spolupracující 

organizace, lékaři 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram trvale 
 
3.6.2.7  Zdravotní klaun - herní terapie v nemocnici  
 
Popis projektu Město Příbram podpoří aktivity občanského sdružení Zdravotní klaun, 

které pomocí herní terapie zpříjemní život dětem hospitalizovaným 
v příbramské nemocnici. Klauni jsou profesionálové, jejich aktivity jsou 
považovány za účinnou součást léčebného procesu. Za dětmi budou 
přicházet jako veselí a hraví lékaři nebo zdravotní sestřičky, kteří mají 
netradiční lékařské metody (transfúze čokoládového mléka, oprášení dobré 
nálady, transplantace červeného nosu atd.).   

Realizátor Občanské sdružení Zdravotní klaun 
Spoluprac. subjekt Město Příbram, Oblastní nemocnice Příbram a.s. 
Rozpočet trvale 
Předpokládané zdroje Město Příbram, příspěvky firemních a individuálních dárců,  
Časový harmonogram trvale 
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3.6.3  Opatření 3 - Podpora bydlení rodin  
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Příbrami jsou dostupné byty pro sociálně slabé občany nebo rodiny.  
V procesu komunitního plánování sociálních služeb byla řešena otázka potřeby azylového domu pro 
rodiny. V Příbrami je azylový dům pro matky s dětmi, má dostatečnou kapacitu. Pokud ztratí 
bydlení rodina (manželé nebo partneři s dětmi), tak není dobré řešit situaci bydlením matky a dětí 
v azylovém domě a bydlením otce na ubytovně atd. Narušují se tím partnerské vztahy a rodina se 
postupně rozpadá. Vhodným řešením je cenově dostupné bydlení pro rodinu, které může být 
spojeno s využíváním terénních a ambulantních sociálních služeb.  
V následujících letech může potřeba sociálního a bydlení výrazně stoupnout – vlivem trendu 
zadlužování domácností se některé doposud ekonomicky fungující rodiny mohou v důsledku 
neschopnosti splácení dluhů dostat do situace, kdy ztratí dosavadní bydlení a budou potřebovat 
bydlení sociální.   
Ve městě chybí startovací byty pro mladé rodiny. Jedná se o pomoc rodinám, které mají velké 
výdaje (pořizují vybavení domácnosti atd.) a většinou malé příjmy (ženy na rodičovské dovolené).   
 
AKTIVITY: 
3.6.3.1  Sociální byty pro rodiny s nízkými příjmy 
3.6.3.2  Startovací byty pro mladé rodiny 
 
VÝSTUPY: 
- dostupnost sociálního bydlení pro rodiny s dětmi 
- dostupnost startovacích bytů 
- dostupnost ambulantních a terénních sociálních služeb pro rodiny s dětmi 
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
 
3.6.3.1  Sociální byty pro rodiny s nízkými příjmy   
  

Popis projektu Udržení, případně rozšíření nabídky bytů určených pro rodiny v nepříznivé 
sociální situaci. Město bude nadále pronajímat byty se zvýhodněným 
nájemným (na dobu určitou), o přidělení bude rozhodovat Rada Města 
Příbram na základě doporučení bytové komise. Sociální byty budou nadále 
přidělovány: 
- občanům, kteří se ocitli v hmotné nouzi (dle zákona o hmotné nouzi a 
zákona o životním a existenčním minimu), 
- občanům těžce zdravotně postiženým, 
- rodinám pečujícím o dítě těžce zdravotně postižené, 
- rodinám pečujícím o více dětí, 
- důchodcům s nízkými příjmy, 
- osamělým matkám s dětmi (popř. otcům s dětmi, popř. osobám, jimž byly 
svěřeny děti do trvalé péče), 
- nájemcům sociálního bytu, kteří žádají o přidělení jiného bytu určeného 
pro sociálně slabé občany s tím, že uvolní byt, jehož jsou v současné době 
nájemcem. 
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Přednostně budou byty přidělovány rodinám v hmotné nouzi. Rodiny 
s dětmi budou o dostupnosti sociálního bydlení průběžně informovány 
(MěÚ Příbram, tisk atd.). 

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt -  
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje platby nájemců, Město Příbram, dotace 
Časový harmonogram trvale 
 
3.6.3.2  Startovací byty pro mladé rodiny 
   
Popis projektu Město vyčlení několik bytů jako tzv. startovací byty pro mladé rodiny. 

Půjde o malometrážní byty s upravenou výší nájmu. Byty budou 
přidělovány na dobu určitou (například 3 roky). Byty budou přidělovány 
podle předem vypracovaných pravidel, přidělovat je bude Rada Města 
Příbram na základě doporučení bytové komise. Mladé rodiny budou o 
možnosti získání této výhody dostatečně informovány (tisk, webové 
stránky města).  

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt -  
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje platby nájemců, Město Příbram, dotace 
Časový harmonogram od 2008 trvale 

3.6.4  Opatření 4 - Dostupnost volnočasových aktivit  
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Příbrami je široká nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež. Možnost jejich využití je ale 
často podmíněna talentem, výkonností a dostatkem peněz. Pro větší část dětí jsou tedy špatně 
dostupné. Je potřeba rozšiřovat nabídku aktivit vhodných pro všechny děti a podporovat organizace, 
které tyto činnosti nabízejí. Velká část aktivit je podmíněna členstvím v organizaci, je vhodné 
podporovat vznik aktivit pro neorganizovanou mládež. V Příbrami dobře funguje Mateřské 
centrum, které má asi 100 členů a umožňuje matkám s malými dětmi vyjít z izolace, do které se 
většina z nich dostane díky celodenní péči o děti. Je potřeba vytvářet další možnosti vhodného a 
cenově dostupného využití času rodin s malými dětmi. Jednou z možností je i vybudování 
odpočinkové zóny (přírodní prostředí, snadná dostupnost z města, vhodná úprava).  
 
AKTIVITY: 
3.6.4.1  Dostupnost volnočasových aktivit pro všechny děti 
3.6.4.2  Činnost a aktivity MATYLDY - mateřského centra  
3.6.4.3  Zajištění prostor pro činnost MATYLDY 
3.6.4.4  Vybudování odpočinkové zóny pro rodiny s dětmi 
 
VÝSTUPY: 
- cenově dostupné volnočasové aktivity pro děti ze sociálně slabších rodin  
- volnočasové aktivity nezaměřené na talent a výkon 
- volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež a pro rodiče s malými dětmi 
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POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
 
 3.6.4.1  Dostupnost volnočasových aktivit pro všechny děti 
 
Popis projektu V Příbrami budou podpořeny volnočasové aktivity pro děti a rodiče 

s malými dětmi. Půjde zejména o podporu aktivit, které: 
- nejsou podmíněny talentem a výkonností dětí 
- jsou cenově dostupné pro děti z nízkopříjmových rodin 
- jsou dostupné pro neorganizované děti a mládež 
- jsou vhodné pro rodiče s malými dětmi 
- podporují rozvoj dětí z málo podnětného sociálního prostředí. 
Cílem je zajistit kvalitní využití volného času pro všechny děti, podpořit 
tak jejich zdravý vývoj a omezit vliv sociálně – patologických jevů.   

Realizátor organizace, Město Příbram 
Spoluprac. subjekt rodiny s dětmi, veřejnost 
Rozpočet neurčeno  
Předpokládané zdroje běžné rozpočty organizací, Město Příbram, dotace, granty, sponzorské dary 
Časový harmonogram trvale 
 
 3.6.4.2  Činnost a aktivity MATYLDY    
 
Popis projektu Udržení činnosti  MATYLDY - mateřského centra. Mateřské centrum je 

v Příbrami hodně využívané. Jde o neziskové zařízení, které zřizují matky 
na mateřské dovolené, zároveň se podílejí na samosprávě a zajišťují 
programy a akce.  
Sdružení bude udržovat činnost i do budoucna a bude zajišťovat zejména 
tyto aktivity: 
- provoz herny s pravidelnými programy 
- výuka jazyků pro předškolní děti (s možností pobytu rodičů se sourozenci 
v době výuky v herně)  
- poradna pro kojící matky 
- pohybové aktivity pro děti   
- pohybové aktivity pro maminky (s možností hlídání dětí) 
- nepravidelné akce: návštěvy divadla, výlety, sluníčkový den, Mikulášská 
nadílka, vánoční posezení, masopust, velikonoce, den dětí, Bambiriáda atd. 
 
Sdružení bude vyhledávat a zajišťovat zdroje na provoz centra. Provoz 
není možné zajistit pouze členskými příspěvky, protože vysoké příspěvky 
by snižovaly dostupnost zařízení (členkami jsou maminky na mateřské 
dovolené a je potřeba, aby služby mohly využívat rodiny všech sociálních 
vrstev bez omezení). Je důležité zajistit finance na mzdové prostředky pro 
dvě koordinátorky a na další výdaje. MATYLDA - mateřské centrum 
Příbram je nezisková organizace a peníze na činnost bude hledat 
především prostřednictvím grantů. 

Realizátor MATYLDA - mateřské centrum Příbram  
Spoluprac. subjekt Město Příbram, organizace, firmy atd.  
Rozpočet 330.000,- Kč/rok 
Předpokládané zdroje Město Příbram, úřad práce, členské příspěvky, vlastní činnost, příspěvky 

města, dotace, granty, dary   
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Časový harmonogram trvale 
 
3.6.4.3  Zajištění prostor pro činnost  MATYLDY 
 
Popis projektu Zajištění stávajících prostor centra i do budoucna a jejich stavební úprava. 

Mateřské centrum užívá prostory města, jejich umístění je vyhovující.  
Mají bezbariérový přístup pro maminky s kočárky a jsou umístěné 
v lokalitě, ve které žijí rodiny s malými dětmi. Jsou tedy dostupné i pro 
rodiny, které nemají auto (pro maminky s více dětmi je jízda městkou 
dopravou náročná). 
Úprava stávajících prostor:  
V současné době užívá mateřské centrum dvě sousedící místnosti. 
Místnosti je potřeba propojit a zabudovat posuvné dveře. Tak budou podle 
potřeby k dispozici dvě místnosti (vhodné např. pro oddělení výuky jazyků 
od herny) a nebo velká místnost pro akce. Dojde ke zvýšení kapacity. 

Realizátor Město Příbram  
Spoluprac. subjekt MATYLDA - mateřské centrum Příbram  
Rozpočet úpravy prostor – 100.000,- Kč 
Předpokládané zdroje Město Příbram 
Časový harmonogram úpravy stávajících prostor – 2008   
 
3.6.4.4  Vybudování odpočinkové zóny pro rodiny s dětmi 
 
Realizátor Výhledově bude v Příbrami vybudovaná odpočinková zóna pro rodiny 

s dětmi. Vznikne zpřístupněním a úpravou areálu Nového rybníku. 
Lokalita je vhodná pro vycházky, přírodní koupání, míčové hry atd. 
V současné době je problémem neexistující sociální zařízení v areálu a  
dezolátní stav některých herních prvků (např. kolotoče). Je potřeba vyčistit  
rybník a vybudovat lávku přes železniční koleje u Junior klubu (většina 
lidí využívá nebezpečného přístupu přes koleje). Po rekonstrukci bude 
areál vhodný nejen pro trávení volného času rodin s dětmi, ale pro všechny 
obyvatele Příbrami. Městská policie bude kontrolovat, zda je dodržován 
zákaz vstupu psů. 

Město Příbram, Město Příbram, 
Spoluprac. subjekt místní organizace, firmy 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje dotace, Město Příbram 
Časový harmonogram 2008 - 2009 

3.6.5  Opatření 5 - Vznik nových služeb pro rodiny a děti 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Příbrami chybí nabídka sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v nevýhodné sociální 
situaci. Z hlediska odborníků zapojených do procesu komunitního plánování je tuto službu potřeba 
doplnit. V Příbrami také chybí nízkoprahové centrum pro děti a mládež, které by zajistilo 
volnočasové a podpůrné vzdělávací aktivity pro děti z nevhodného sociokulturního prostředí, které 
jsou ohrožené sociálně patologickými jevy a vazbami běžnými v tomto prostředí.    
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AKTIVITY: 
3.6.5.1  Zřízení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi   
3.6.5.2  Podpora zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
 
VÝSTUPY: 
- zabezpečení chybějících služeb 
- dostupnost sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
- dostupnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež     
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
 
3.6.5.1  Zřízení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi  
 
Popis projektu Město Příbram bude hledat možnosti zajištění sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi v nevýhodné sociální situaci. Jedná se o služby 
poskytované terénní nebo ambulantní formou rodině s dítětem, u kterého je 
jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální 
situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého 
existují další rizika ohrožení jeho vývoje.  

Realizátor Město Příbram   
Spoluprac. subjekt poskytovatelé sociálních služeb  
Rozpočet neurčeno  
Předpokládané zdroje neurčeno  
Časový harmonogram řešení zřízení služby – 2007 

zřízení služby – 2007 - 2008  
 
3.6.5.2  Podpora zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
  
Popis projektu Město podpoří vhodného poskytovatele, který zřídí nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež. Zařízení poskytne služby dětem ohroženým společensky 
nežádoucími jevy. Cílem je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo 
snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich 
života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a 
vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.   

Realizátor Město Příbram   
Spoluprac. subjekt poskytovatelé sociálních služeb  
Rozpočet neurčeno   
Předpokládané zdroje neurčeno  
Časový harmonogram od 2007  

3.6.6  Opatření 6 - Vytváření zdravého a bezpečného prostředí 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Příbram je začleněna do Národní sítě zdravých měst a je příjemným místem pro život. Jeho 
obyvatele ale trápí nečistota veřejných prostranství (psí exkrementy). Vyplynulo to jak 
z dotazníkových akcí pro uživatele, tak z dalších průzkumů (rozhovory atd.) a z jednání některých 
pracovních skupin KPSS. Problém vadí zejména maminkám, které musí pečlivě hlídat malé děti, 
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aby nevbíhaly na travnaté plochy apod.  
Ve městě jsou pouze dvě funkční veřejná WC, jejich síť je potřeba rozšířit.  
Občané Příbrami kladně hodnotí kamerový systém ve městě. Pracovní skupina navrhla rozšířit 
kamery ke školám (prevence šikany dětí).  
 
AKTIVITY: 
3.6.6.1  Čistota veřejných prostranství   
3.6.6.2  Rozšíření veřejných WC     
3.6.6.3  Kamerový systém   
VÝSTUPY: 
- čistota veřejných prostranství - prevence onemocnění dětí 
- dostupnost veřejných WC - prevence zdravotních problémů 
- kamerový systém - prevence šikany dětí  
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
  
 3.6.6.1  Čistota veřejných prostranství   
 
Popis projektu Městská policie bude důsledně kontrolovat, zda majitelé psů dbají na 

čistotu veřejných prostranství a uklízí psí exkrementy.   
Realizátor Městská policie Příbram 
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet z běžného rozpočtu MP 
Předpokládané zdroje rozpočet MP 
Časový harmonogram trvale 
  
3.6.6.2  Rozšíření veřejných WC     
 
Popis projektu Město Příbram bude hledat možnosti rozšíření sítě veřejných WC. WC 

chybí, někteří lidé ráno před pochůzkou městem záměrně nepijí a tím škodí 
svému zdraví. Nová WC budou mít obsluhu a možnost přebalování 
miminek.      

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet zatím neurčeno 
Předpokládané zdroje zatím neurčeno 
Časový harmonogram zatím neurčeno 
 
3.6.6.3  Kamerový systém  
 
Popis projektu Udržení a rozšíření kamerového systému ve městě. Město instaluje kamery 

k základním školám, kde budou fungovat jako prevence šikany dětí.   
Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet zatím neurčeno 
Předpokládané zdroje zatím neurčeno 
Časový harmonogram zatím neurčeno 
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3.7  Priorita „Podpora ostatních skupin ohrožených sociálním vyloučením“  

 
 

PRIORITA 
 
Podpora ostatních skupin ohrožených sociálním vyloučením 

 
 

OPATŘENÍ 
 
Pomoc pro bezdomovce 

 
         AKTIVITY 

 
3.7.1.1 Ubytovna na noc – zachování a rozšíření 
3.7.1.2 Vybudování ohřívárny    
3.7.1.3 Zřízení nízkoprahového denního centra 
3.7.1.4 Terénní programy pro osoby bez přístřeší 

 
OPATŘENÍ 

 
Prevence užívání  drog 

 
          AKTIVITY 

 
3.7.2.1  Stacionární kontaktní práce  
3.7.2.2  Terénní program (mobilní streetwork) 
3.7.2.3  Primárně-preventivní a prezentační aktivity 
3.7.2.4  Individuální a skupinová psychoterapie 
3.7.2.5  Zajištění protidrogového koordinátora města 
3.7.2.6  Zavedení substitučního léčebného programu 
3.7.2.7  Zavedení doléčovacího programu   
3.7.2.8  Program drogové prevence ve věznici Příbram 
3.7.2.9  Zajištění vhodných prostor pro činnost K-centra 

 
OPATŘENÍ 

 
Pomoc lidem v akutní krizi 

 
          AKTIVITY 

 
3.7.3.1  Zajištění krizové pomoci 
3.7.3.2  Rozšíření počtu krizových lůžek   

 
OPATŘENÍ 

 
Dostupnost poradenství 

 
          AKTIVITY 

 
3.7.4.1  Změny na Odboru sociálních věcí a zdrav.  MěÚ Příbram 
3.7.4.2  Podpora činnosti Střediska výchovné péče 

 
OPATŘENÍ 

 
Zřízení „Městského centra sociálních služeb a prevence“  

 
          AKTIVITY 

 
3.7.5.1  Vypracování záměru na zřízení Městského centra sociálních 
služeb a prevence 

 
OPATŘENÍ 

 
Využití volného času mládeže 

 
          AKTIVITY 

 
3.7.6.1  Zřízení nízkoprahového klubu pro mládež    
3.7.6.2  Zprovoznění skate-parku 
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3.7.1  Opatření 1 - Pomoc pro bezdomovce 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Příbrami žije asi 20 bezdomovců (muži i ženy), které lze rozdělit do dvou cílových skupin – 
jednou skupinou jsou lidé, kteří vlivem nepříznivých životních podmínek ztratili práci a bydlení a 
bezdomovectví vnímají jako nepřirozený a dočasný způsob života. Tato skupina lidí má zájem 
změnit životní styl a hledá možnosti, jak toho dosáhnout. Druhou skupinou (asi 6 osob) jsou lidé, 
kterým bezdomovectví vyhovuje a na způsobu života nechtějí nic měnit.  
Město Příbram pracuje s lidmi bez přístřeší prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
a provozuje Azylový dům pro matky s dětmi a noclehárnu (nejde o sociální službu, ale ubytovnu na 
noc). Noclehárna zajišťuje možnost přespání na dobu nezbytné potřeby, cena jednoho přespání je 
50,-Kč.  
Do noclehárny mohou být přijímáni muži a ženy, kteří mají trvalé bydliště v Příbrami a mají 
uzavřenou smlouvu o ubytování. V noclehárně je 10 míst, v zimě je plně obsazena a kapacita není 
dostačující. Bezdomovcům chybí prostor, ve kterém by při nepříznivém počasí mohli trávit denní 
dobu (v noclehárně je v zimě provoz od 17 do 8 hod, v létě od 20 do 8 hod). Proto je potřeba 
vybudovat ohřívárnu nebo zřídit nízkoprahové denní centrum. Minimálním požadavkem je, aby 
v prostorách bylo teplo a nabídka teplých nápojů. Optimální by bylo zařízení, ve kterém by byly 
zajištěny podmínky pro osobní hygienu, nabídka teplé stravy, poradenství. Kombinace ubytovny na 
noc a nízkoprahového denního centra (ohřívárny) nahradí azylové bydlení pro dospělé osoby, které 
není v Příbrami dostupné. 
Problémy bezdomovců jsou v současné době mapovány prostřednictvím OSVZ MěÚ Příbram. Je 
potřeba najít poskytovatele služeb, který bude s bezdomovci pracovat formou terénních programů.    
 
AKTIVITY: 
3.7.1.1  Ubytovna na noc – zachování a rozšíření 
3.7.1.2  Vybudování ohřívárny    
3.7.1.3  Zřízení nízkoprahového denního centra 
3.7.1.4  Terénní programy pro osoby bez přístřeší 
 
VÝSTUPY: 
- zajištění základních životních potřeb pro lidi bez přístřeší   
- dostupnost vhodných sociálních služeb pro lidi bez přístřeší  
- mapování potřeb bezdomovců a lidí ze sociálně vyloučených komunit 
- minimalizace rizik bezdomovců a lidí ze sociálně vyloučených komunit  
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
 
3.7.1.1  Ubytovna na noc – zachování a rozšíření 
 
Popis projektu Udržení provozu ubytovny na noc, rozšíření kapacity na 20 míst.  

Město rozšíří kapacitu ubytovny a bude hledat možnosti jejího rozdělení 
do více lokalit (aby nedocházelo ke kumulaci lidí ohrožených sociálním 
vyloučením). Jednotlivé lokality budou sloužit pro nocleh různých 
cílových skupin (muži, ženy, mladí lidé). Rozdělení závisí na zajištění 
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vhodných prostor, financích a dostatku personálu. 
Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet provoz stávajícího zařízení – z rozpočtu města (celkový rozpočet na 

provoz noclehárny a záchytné stanice 1 900 000,- Kč/rok) 
rozšíření ubytovny – zatím neurčeno 

Předpokládané zdroje provoz stávajícího zařízení - městský rozpočet 
rozšíření ubytovny - městský rozpočet, dotace 

Časový harmonogram provoz zařízení – trvale, rozšíření – 2008 - 2009 
 
3.7.1.2  Vybudování ohřívárny 
 
Popis projektu Město vyčlení vhodné prostory pro lidí bez přístřeší. Půjde o místnost, 

která bude otevřena v době nepříznivého počasí (zimní měsíce) v čase, 
který bude navazovat na otevírací dobu noclehárny. V ohřívárně bude 
teplo, bude v ní WC a budou v ní dostupné teplé nápoje. Tato aktivita se 
nebude realizovat v případě, že bude zrealizována aktivita 3.7.1.3. 

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt - 
Rozpočet úpravy prostor – zatím neurčeno 

provoz ohřívárny – 200.000,-Kč/rok (provoz 3 měsíce v roce)  
Předpokládané zdroje dotace 
 
3.7.1.3  Zřízení nízkoprahového denního centra 
   
Popis projektu Město podpoří vhodného poskytovatele, který zřídí nízkoprahové denní 

centrum. Zařízení bude poskytovat ambulantní, popřípadě terénní služby 
pro dospělé osoby bez přístřeší.   
Služba zajistí: 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních 
záležitostí. 

Realizátor zatím neurčeno 
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet zatím neurčeno 
Předpokládané zdroje dotace, granty, rozpočet města 
Časový harmonogram zřízení služby 2008, provoz trvale 
 
3.7.1.4  Terénní programy pro osoby bez přístřeší 
 
Popis projektu Město podpoří vhodného poskytovatele, který zajistí terénní programy pro 

lidi bez přístřeší. Bude se jednat o služby poskytované osobám, které 
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 
Služba tedy pomůže nejenom lidem bez přístřeší, ale i osobám žijícím v 
sociálně vyloučených komunitách atd. Cílem služby bude tyto osoby 
vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. 

Realizátor zatím neurčeno 
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
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Rozpočet zatím neurčeno 
Předpokládané zdroje dotace, granty, rozpočet města 
Časový harmonogram zřízení služby 2008, provoz trvale 

3.7.2  Opatření 2 - Prevence užívání drog  
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Příbrami je prostřednictvím K-centra Příbram zajištěn komplexní projekt primární, sekundární a 
terciární prevence užívání návykových látek. Program zahrnuje následující služby: kontaktní 
centrum, terénní sociální práce, odborné poradenství, osvětové služby a služby primární drogové 
prevence. Služby podporují osoby v obtížné situaci, která vyplývá z patologického způsobu života, 
jehož součástí je užívání nealkoholových návykových látek. Dále zajišťují podporu i osobám 
z narušeného sociálního okolí přímé klientely. Tento projekt je nutné podpořit a udržet, protože 
počet lidí experimentujících s drogou vzrůstá. K-centrum Příbram je také jediným pracovištěm, 
které v regionu nabízí programy specifické protidrogové prevence. Význam má i jeho monitoring 
místní drogové scény. V Příbrami nejsou dostupné doléčovací programy.  
Město nemá protidrogového koordinátora, tohoto pracovníka by bylo potřeba zajistit. Důvodem je 
potřeba vypracování protidrogové politiky města a vzájemná koordinace a propojení preventivních 
programů různých subjektů (školy, městská policie, K-centrum). V Příbrami také není zajištěna 
systematická odborná pomoc pro lidi závislé na alkoholu, nikotinu a automatech.  
 
AKTIVITY: 
3.7.2.1  Stacionární kontaktní práce  
3.7.2.2  Terénní program (mobilní streetwork) 
3.7.2.3  Primárně-preventivní a prezentační aktivity 
3.7.2.4  Individuální a skupinová psychoterapie 
3.7.2.5  Zajištění protidrogového koordinátora města 
3.7.2.6  Zavedení substitučního léčebného programu 
3.7.2.7  Zavedení doléčovacího programu   
3.7.2.8  Program drogové prevence ve Věznici Příbram 
3.7.2.9  Zajištění vhodných prostor pro činnost K-centra 
 
VÝSTUPY: 
- dostupnost vhodných služeb pro osoby ohrožené závislostí na drogách   
- snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním drog   
- omezení užívání drog, nebo alespoň oddálení první zkušenosti s nimi 
- omezení vzniku rizikových forem chování jako je  rizikové sexuální chování, šikana 
- podpora rodinných příslušníků uživatelů drog 
- dostupnost doléčovacích programů 
- ucelená protidrogová politika města 
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
  
3.7.2.1  Stacionární kontaktní práce 
 
Popis projektu Prostřednictvím K-centra Příbram bude v Příbrami trvale zajištěn provoz 

nízkoprahového zařízení, které poskytuje ambulantní služby osobám 
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ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování 
sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním drog. 
Při práci s uživateli budou využívány tyto formy práce:  
- přímý kontakt s uživateli služeb, realizovaný v kontaktní místnosti centra 
- poskytování informací o službách a distribuce osvětových materiálů 
- nabídka a realizace výměnného programu pro injekční uživatele  
- zprostředkování návazné péče, pomoci a poradenství (interně i externě) 
Práce s klienty bude probíhat podle stanovených metod (vstupní rozhovor, 
minimální krizová intervence, socioterapeutický rozhovor, doporučení 
dalších služeb centra, sociální poradenství, zmapování sociálního prostředí 
klienta, vyjednávání klientských zakázek, vedení dokumentace).  

Realizátor K-centrum Příbram 
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet z celkového rozpočtu K-centra (3.000.000,- Kč/rok) 
Předpokládané zdroje Středočeský kraj, MPSV, Město Příbram  
Časový harmonogram trvale 
 
 3.7.2.2  Terénní program (mobilní streetwork) 
 
Popis projektu Terénní programy určené pro uživatele nelegálních návykových látek bude 

trvale zajišťovat K-centrum Příbram. S ohledem na využití služby je 
potřeba terénní program udržet a podporovat.  
Terénní program zahrnuje: 
-  poskytování aktuálních informací o dostupných odborných službách   
- doporučování do příslušných zdravotnických a sociálních zařízení, 
motivace k návštěvě K-centra  
- poskytování informací o rizicích spojených s užíváním drog, distribuce 
veřejně osvětových materiálů   
- výměnný program sterilního injekčního a dalšího materiálu 
- asistenci při řešení sociálních a zdravotních problémů doprovázenou 
motivačním tréninkem s cílem změnit rizikové chování klienta a motivovat 
jej k léčbě. 

Realizátor K-centrum Příbram 
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet z celkového rozpočtu K-centra (3.000.000,- Kč/rok) 
Předpokládané zdroje Středočeský kraj, MPSV, Město Příbram  
Časový harmonogram trvale 
 
3.7.2.3  Primárně-preventivní a prezentační aktivity 
 
Popis projektu Udržení a podpora primárně preventivních aktivit určených pro  třídní 

kolektivy základních a středních škol. Aktivity budou zaměřeny na 
formování zdravého životního stylu a předcházení patologickému způsobu 
života, zajišťovat je bude koordinátor primární prevence a lektoři primární 
prevence z K-centra Příbram. 
V rámci preventivních a prezentačních aktivit budou mimo jiné nabízeny: 
- jednorázové i dlouhodobé interaktivní programy primární protidrogové 
prevence a prevence rizikového chování pro žáky ZŠ 
- vzdělávací programy pro pedagogy 
- besedy pro rodiče, profesní skupiny a širokou veřejnost. 
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Programy protodrogové prevence bude realizovat také městská policie. 
Realizátor K-centrum Příbram, Městská policie Příbram 
Spoluprac. subjekt školy, organizace pracující s mládeží, Město Příbram 
Rozpočet z celkového rozpočtu K-centra (3.000.000,- Kč/rok) 

z rozpočtu Městské policie Příbram 
Předpokládané zdroje Středočeský kraj, MPSV, Město Příbram  
Časový harmonogram trvale 
 
3.7.2.4  Odborné poradenství a terapie 
 
Popis projektu K-centrum bude nadále poskytovat odborné poradenství a vhodné terapie. 

Terapeutické konzultace budou probíhat v poradenské místnosti K-centra 
v čase dohodnutém mezi psychologem (terapeutem) a klientem. Půjde o 
individuální terapeutické práce s možností využití spolupráce s rodinou. 
Skupinová psychoterapie bude zajištěna terapeutem, případně externím 
koterapeutem. Půjde o práci v malé sociální skupině, která umožní sdílet 
problematiku lidí, kteří žijí s osobou zneužívající návykové látky. Součástí 
skupinové psychoterapie je poradenství v oblasti širokého spektra 
komplikací vyplývajících ze života s toxikomanem, využití relaxačních 
technik, vzájemná podpora atd. 

Realizátor K-centrum Příbram 
Spoluprac. subjekt odborníci  
Rozpočet z celkového rozpočtu K-centra (3.000.000,- Kč/rok) 
Předpokládané zdroje Středočeský kraj, MPSV, Město Příbram  
Časový harmonogram trvale 
 
3.7.2.5  Zajištění protidrogového koordinátora města 
 
Popis projektu Město bude hledat možnosti zajištění protidrogového koordinátora města. 

Důvodem je potřeba vypracování protidrogové politiky města a vzájemná 
koordinace a propojení preventivních programů různých subjektů (školy, 
městská policie, K-centrum).  
Protidrogový koordinátor bude pracovníkem města (nekumulovaná funkce 
s úřednickou agendou, nezačleněn do odboru, ale například pracovník 
starosty, osobnostní a kvalifikační předpoklady, minimálně na půl úvazku, 
spolupráce s krajskou protidrogovou koordinátorkou). 
Komunikace a spolupráce se školami, s policií, s poskytovateli sociálních 
služeb, s odborníky. Rozsah práce pro území obce s rozšířenou působností, 
nebo pro území bývalého okresu (Příbram, Dobříš, Sedlčany). 

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt Krajský úřad Středočeského kraje - krajská protidrogová koordinátorka, 

školy, K-centrum, Středisko výchovné péče Příbram, organizace pracující 
s mládeží atd. 

Rozpočet zatím neurčeno 
Předpokládané zdroje rozpočet města, dotace, granty 
Časový harmonogram od 2008 
 
3.7.2.6  Zavedení doléčovacího programu   
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Popis projektu Město podpoří poskytovatele (K-centrum), který zavede a bude realizovat 
doléčovací program. V Příbrami tato pomoc v nabídce podpory lidí 
ohrožených drogou chybí a proto je jí potřeba doplnit.  
Doléčování se týká především podpory a udržení abstinence po léčbě. Je to 
soubor všech služeb, které následují po ukončení základního léčebného 
programu (psychiatrická léčebna, terapeutická komunita, atd.). Služby 
pomohou vytvořit podmínky pro abstinenci klienta v životě po léčbě. 
Cílem je sociální integrace klienta do podmínek normálního života. 

Realizátor K-centrum 
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet z celkového rozpočtu K-centra (3.000.000,- Kč/rok) 
Předpokládané zdroje Středočeský kraj, MPSV, Město Příbram  
Časový harmonogram od 2007 
 
3.7.2.7  Zavedení substitučního léčebného program 
 
Popis projektu V rámci snížení rizik souvisejících s drogovou problematikou v Příbrami 

podpoří město substituční léčebný program, realizovaný K-centrem.  
(Substituční léčba je metodou první volby pro pacienty, kteří nejsou 
schopni přijmout terapeutické metody, jejichž primárním cílem je 
abstinence od návykových látek) 
Program substituční léčby bude mít tyto příznivé dopady: 
- udržení nebo zlepšení psychického a somatického stavu uživatele drogy, 
- zastavení injekční aplikace, 
- snížení užívání nezákonných návykových látek, 
- zlepšení rodinných a sociálních vztahů, 
- příprava pro zavedení léčebného režimu, vedoucího k  trvalé abstinenci. 
Program má také společenský význam, protože zmírňuje rizikové chování 
při užívání návykových látek a vede ke snížení kriminality. 

Realizátor K-centrum 
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet z celkového rozpočtu K-centra (3.000.000,- Kč/rok) 
Předpokládané zdroje Středočeský kraj, MPSV, Město Příbram  
Časový harmonogram od 2007 
 
3.7.2.8  Program drogové prevence ve věznici Příbram 
 
Popis projektu K – centrum zahájí realizaci projektu drogové prevence ve věznici 

Příbram. Hlavním cílem projektu je kontaktovat uživatele drog ve vazbě a 
ve výkonu trestu, reagovat na jejich aktuální drogovou a kriminální situaci, 
vytvářet kontinuální návaznosti v následné péči. Předchází se tak 
recidivám kriminálního chování (drogový problém je často příčinou 
kriminálního chování). 

Realizátor K – centrum 
Spoluprac. subjekt Věznice Příbram 
Rozpočet z celkového rozpočtu K-centra (3.000.000,- Kč/rok) 
Předpokládané zdroje Středočeský kraj, MPSV, Město Příbram  
Časový harmonogram od 2007 
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3.7.2.9 Zajištění vhodných prostor pro činnost K-centra 
 
Popis projektu Vyhledání a úprava vhodných prostor pro činnost K-centra (současné 

prostory již nejsou vyhovující). Služby K-centra budou rozšířeny 
(poskytování pomoci novým cílovým skupinám), s tím souvisí i navýšení 
počtu pracovníků a potřeba vhodného zázemí pro práci. Je potřeba, aby K-
centrum sídlilo na dostupném místě a mělo poradenskou místnost, 
kontaktní místnost, ordinaci, 2 kanceláře, místnost pro výměnný program, 
hygienické zázemí.  

Realizátor K-centrum 
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje neurčeno 
Časový harmonogram zajištění nových prostor 2007 

3.7.3  Opatření 3 - Pomoc lidem v akutní krizi  
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Příbrami chybí ucelený program pomoci lidem v akutní krizi. Není zajištěna nízkoprahová 
pomoc, která by poskytovala krizovou intervenci, poradenství, individuální psychoterapii, pomoc 
obětem násilných činů atd. Není dostupná místní telefonická pomoc pro lidi v akutní krizi a chybí 
krizová lůžka. V Azylovém domě města Příbram jsou krizová lůžka pro matky s dětmi, ve městě ale 
chybí krizová lůžka pro ostatní cílové skupiny (zejména pro mladé lidi). 
 
AKTIVITY: 
3.7.3.1  Zajištění krizové pomoci 
3.7.3.2  Rozšíření počtu krizových lůžek   
 
VÝSTUPY: 
- dostupnost krizové intervence 
- ambulantní i terénní krizová pomoc 
- krizová pomoc poskytovaná prostřednictvím e-mailu a telefonu 
- nabídka psychologického a sociální poradenství  
- dostupnost krizových lůžek pro muže a ženy 
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
 
3.7.3.1  Zajištění krizové pomoci 
 
Popis projektu Město Příbram podpoří poskytovatele, který bude zajišťovat pomoc pro 

lidi v akutní krizi. Půjde o služby, jejichž obsahem bude zejména: 
- krizová intervence (při akutních a náhle otevřených krizích) 
- poradenství (psychologické a sociální) 
- pomoc obětem násilných činů 
- poradenství s přesahem do sociálně právní problematiky 
- zprostředkování kontaktu na další specializovaná pracoviště   
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Služba bude poskytována ambulantním a terénním způsobem, bude ji 
možno využít i prostřednictvím telefonu. Ambulantní krizová pomoc bude 
poskytovaná prostřednictvím konzultací, může zahrnovat i denní stacionář.  
Forma terénní služby bude mít několik podob: výjezd ke klientovi (v 
případě, kdy není schopen krizové centrum navštívit sám), doprovod 
klienta (společná návštěva klienta a krizového pracovníka na úřadu, 
doprovod na policii, k soudu, k lékaři atd.), návštěva klienta (například 
v nemocnici atd.).   
Krizová pomoc bude poskytována i prostřednictvím e-mailu a telefonu.   

Realizátor zatím neurčený poskytovatel 
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje dotace, granty, rozpočet města 
Časový harmonogram zřízení služby – 2007 – 2010 
 
 3.7.3.2  Rozšíření počtu krizových lůžek   
 
Popis projektu Součástí krizové pomoci bude vytvoření cca 4 krizových lůžek, která 

poskytnou dočasný azyl k překlenutí krizové situace dospělých osob 
(krizová lůžka pro rodiče s dětmi jsou dostupná v Azylovém domě města 
Příbram). Veřejnost bude dostatečně informována o tom, kde se krizová 
lůžka nacházejí (zajištění dostupnosti). 

Realizátor zatím neurčený poskytovatel 
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje dotace, granty, rozpočet města 
Časový harmonogram zřízení centra – 2007 – 2010 

3.7.4  Opatření 4 - Dostupnost poradenství   
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
Základní sociální poradenství (případně i odborné poradenství) nabízí v Příbrami všichni 
poskytovatelé sociálních služeb. Významným způsobem ho zajišťuje Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví. Vedle sociálního poradenství je v Příbrami dostupné i poradenství speciální –
například rodinná poradna, pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče. Všechny 
tyto formy poradenství je potřeba zachovat a rozšířit je o sociálně  právní poradenství pro občany 
v nepříznivé životní situaci (občanská poradna). 
 
AKTIVITY: 
3.7.4.1  Změny na OSVZ MěÚ Příbram 
3.7.4.2  Podpora činnosti Střediska výchovné péče 
 
VÝSTUPY: 
- dostupnost základního a odborného sociálního poradenství 
- dostupnost speciálních druhů poradenství  
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
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3.7.4.1  Změny na OSVZ MěÚ Příbram 
 
Popis projektu Hledání možností doplnění odborníků na Odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví MěÚ Příbram, zajištění nových prostor pro činnost odboru.  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram poskytuje základní 
poradenství. Je místem, kde většina lidí v nepříznivé sociální situaci hledá 
první pomoc a podporu. Odbor pak s těmito lidmi nadále pracuje. 
Nevýhodou ale je, že většina úředníků má kumulované role – poskytují 
poradenství a zároveň působí jako represivní orgán. Proto je potřeba 
doplnit stávající pracovníky odboru o psychologa a terapeuta, nebo 
s odborníky dojednat úzkou externí spolupráci (aby mezi jednáním na 
úřadě a konzultací u odborníka nebyla dlouhá čekací doba). 
Na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram jsou stísněné 
prostory (malé chodby, kanceláře) a neizolované dveře. Není tak zajištěno 
soukromí občanů, kteří na odbor přicházejí jednat (často ohledně citlivých 
soukromých situací). Řešením je přemístění odboru do vhodnějších a 
bezbariérových prostor. 

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt odborníci - psycholog, terapeut 
Rozpočet zatím neurčeno 
Předpokládané zdroje zatím neurčeno 
Časový harmonogram od 2008 
 
3.7.4.2  Podpora činnosti Střediska výchovné péče 
 
Popis projektu V Příbrami bude udržena a podpořena činnost Střediska výchovné péče 

Příbram (SVP), které poskytuje všestranně preventivní výchovnou péči a 
psychologickou pomoc dětem a mládeži s rizikem či s projevy poruch 
chování a s negativními prvky v sociálním vývoji. Péče je zaměřena na 
odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku 
dalších vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním 
vývoji žáků, pokud u nich nenastal důvod k nařízení ústavní výchovy, 
nebo uložení ochranné výchovy.  
Středisko sídlí v prostorách města, prostory jsou vyhovující. Město  
vyčlení potřebné finanční prostředky na opravu budovy (střecha, okna) a 
údržbu prostor.  
Středisko výchovné péče bude nadále spolupracovat s dalšími subjekty,  
které pomáhají lidem v nepříznivé sociální situaci.   

Realizátor Středisko výchovné péče Příbram 
Spoluprac. subjekt Město Příbram  

poskytovatelé sociálních služeb, pedagogicko – psychologická poradna  
Rozpočet provoz – z rozpočtu Dětského diagnostického ústavu Praha 

opravy budovy (střecha, okna) - 1.000.000,- Kč  
Předpokládané zdroje opravy budovy - rozpočet města  
Časový harmonogram provoz trvale 

opravy budovy – 2008 
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3.7.4.4  Zřízení občanské poradny  
 
Popis projektu Město Příbram bude hledat možnosti zajištění sociálně právního 

poradenství pro lidi v nepříznivé sociální situaci. Možností je podpora 
zřízení Občanské poradny, která by poskytla rady, informace a pomoc 
všem, kteří se na ni obrátí. Poradna bude nezávislým místem bezplatné, 
diskrétní a nestranné pomoci, provázející občany při jejich obtížích. 
Bude usilovat o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, 
neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či 
hájit své oprávněné zájmy. 

Realizátor zatím neurčeno 
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet zatím neurčeno 
Předpokládané zdroje zatím neurčeno 
Časový harmonogram od 2007 

3.7.5  Opatření 5 - Zřízení „Městského centra sociálních služeb a prevence“ 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Příbrami jsou různé skupiny lidí, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z jiného důvodu, 
než je vysoký věk nebo zdravotní postižení. Služby jsou pro ně zajištěny částečně (azylový dům pro 
matky s dětmi, K-centrum, středisko výchovné péče), některé služby chybí. Služby je potřeba 
doplnit a zajistit jejich provázanost. Možností je zřízení „Centra sociální pomoci, služeb a 
prevence“, které by zastřešovalo služby pro lidi ohrožené sociální exkluzí. Zastřešením se nemyslí 
sloučení stávajících i nově vzniklých služeb pod jednu organizaci, ale zajištění provázanosti služeb 
a úzké spolupráce mezi neziskovými organizacemi, příspěvkovými organizacemi města (nebo jeho 
organizačními složkami) a odborníky. 
 
AKTIVITY: 
3.7.5.1  Vypracování záměru na zřízení Městského centra sociálních služeb a prevence 
 
VÝSTUPY: 
- provázanost služeb, spolupráce poskytovatelů 
- ucelený systém vyhledávání lidí v nepříznivé sociální situaci a mapování jejich potřeb 
- ucelený systém nabídky služeb pro lidi v nepříznivé situaci 
- komplexní nabídka služeb pro lidi v nepříznivé sociální situaci 
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
 
3.7.5.1  Vypracování záměru na zřízení Městského centra sociálních služeb a prevence 
  
Popis projektu Město Příbram zajistí zpracování záměru na vytvoření „Městského centra 

sociálních služeb a prevence“. Centrum zastřeší služby poskytované 
různým skupinám lidí ohrožených sociální exkluzí. Zastřešením se nemyslí 
sloučení stávajících i nově vzniklých služeb pod jednu organizaci, ale 
zajištění provázanosti služeb a podpora spolupráce jejich poskytovatelů. 
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Centrum bude zřízeno jako příspěvková organizace města, pod kterou bude 
patřit např. azylový dům, noclehárna, ohřívárna, nízkoprahové centrum pro 
dospělé osoby atd. Bude úzce spolupracovat s neziskovými organizacemi 
(K-centrum, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, poskytovatelé 
pomoci lidem v akutní krizi, atd.). Druhou možností je, že centrum bude 
provozovat některá ze zkušených neziskových organizací (K-centrum). 
Městské centrum sociálních služeb a prevence zajistí spolupráci 
poskytovatelů sociálních služeb, odborných pracovišť, OSVZ MěÚ a 
dalších subjektů (setkávání pracovníků, výměna informací, zkušeností) a 
podpoří rozvoj služeb metodou komunitního plánování.    
Centrum sociální pomoci, služeb a prevence zastřeší a zajistí provázanost 
stávajících i nově vzniklých sociálních služeb : 
- azylového domu 
- K–centra 
- krizové pomoci 
- občanské poradny 
- nízkoprahových center pro děti a mládež 
- domu na půl cesty 
- noclehárny, ohřívárny (nízkoprahového centra pro dospělé osoby) 
- pomoci lidem závislým na alkoholu, automatech, nikotinu 
- střediska výchovné péče 
- pedagogicko - psychologické poradny atd. 
- odboru sociálních věcí a zdravotnictví atd. 
Pracovníci centra budou vyhledávat lidi v nepříznivé sociální situaci a 
budou mapovat jejich potřeby. Realizace záměru bude záviset na zajištění 
vhodných prostor, finančních prostředků a personálu. 

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt poskytovatelé sociálních služeb, odborníci 
Rozpočet zpracování záměru – 50 000,-Kč 

provoz centra – zatím neurčeno 
Předpokládané zdroje zpracování záměru –  rozpočet města 

provoz centra – zatím neurčeno 
Časový harmonogram zpracování záměru – 2007 – 2008 

provoz centra – od 2008 

3.7.6  Opatření 6 - Využití volného času mládeže 
 
 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:  
V Příbrami chybí více alternativ k trávení volného času mládeže (zejména mládeže ve věku 15 – 20 
let). Dospívající mládež často odmítá organizované formy volnočasových aktivit, přitom jde o 
velmi tvůrčí skupiny lidí, které svůj potenciál nemají kde využít (ne všichni jsou sportovci, 
organizovaní ve sportovních oddílech). Takovým skupinám mnohdy nezbývá nic jiného, než trávit 
čas v restauracích či klubech, kde je aktivní zábava tance a živé hudby spojena s nadměrným 
užíváním alkoholu a dalších drog. V Příbrami je nutné zřídit nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež (řeší aktivita 3.6.5.2.). Alternativou pasivního trávení volného času v restauracích je také 
provozování nízkoprahového klubu pro mládež (včetně nealko-baru) a skate-parku. 
 
AKTIVITY: 
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3.7.6.1  Zřízení nízkoprahového klubu pro mládež    
3.7.6.2  Zprovoznění skate-parku 
 
VÝSTUPY: 
- rozšíření volnočasových aktivit mládeže 
- prevence sociálně patologických jevů 
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT: 
 
 
3.7.6.1  Zřízení nízkoprahového klubu pro mládež  
 
Popis projektu Zřízení nízkoprahového klubu pro mládež včetně nealko-baru. Klub lze 

propojit s dalšími aktivitami, které by vycházely přímo z iniciativ jeho 
klientely (filmový klub, čajovna, víkendové pobyty, spolupráce na ochraně 
přírody – konkrétní akce, pořádání výstav, koncertů, hapeningů, 
divadelních představení apod.). Na tuto službu pak může být napojen 
terénní program pro mládež ohroženou sociální exkluzí. 

Realizátor zatím neurčená organizace nebo fyzická osoba 
Spoluprac. subjekt Město Příbram 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje rozpočet města, vlastní činnost provozovatele, dotace, granty 
Časový harmonogram 2008  
 
3.7.6.2  Zprovoznění skate-parku 
 
Popis projektu Zprovoznění skate-parku. Skate-park byl spolu s lezeckou stěnou Jakub 

vybudován jako velká investiční akce města Příbram. Na přípravě projektu 
se skateři bohužel neměli možnost podílet. Důsledkem je, že v současné 
době je skate-park nevyužitý, skejťákům nevyhovují instalované rampy a 
překážky. Proto se park stal terčem vandalismu a místem, které nabízí 
zázemí pro různé experimenty včetně experimentů drogových. Skate-park 
je dobrým prostorem pro sociální práci typu streetwork. Do budoucna by 
bylo vhodné zřídit tzv. stanici prvního kontaktu, na kterou by opět mohl 
navazovat například nealko-bar, půjčovna skateboardů, in-line bruslí, 
časopisů pro mládež apod. 

Realizátor Město Příbram 
Spoluprac. subjekt školy, organizace sdružující mládež 
Rozpočet neurčeno 
Předpokládané zdroje dotace, rozpočet města 
Časový harmonogram 2008 
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4. Monitorování, hodnocení a aktualizace KPSS Příbram 
 

 
Monitorování realizace komunitního plánu 
 
Monitorování je proces systematického sběru informací o finanční a technické realizaci 
komunitního plánu. Cílem tohoto sběru dat je umožnit efektivní a profesionální hodnocení 
účinnosti plánu a jeho složek z hlediska dosažení cílů v nich stanovených. Sběr dat probíhá 
během realizace celého plánu. 
 
Institucionální zajištění: 
Monitorování realizace Komunitního plánu sociálních služeb regionu Příbram bude zajišťovat 
Odbor sociálních věcí MěÚ Příbram. Ten bude průběžně zaznamenávat postup realizace 
jednotlivých projektů. Současně bude zjišťovat důvody pro případné neplnění plánu. Jednou 
ročně připraví monitorovací zprávu o realizaci komunitního plánu. 
 
Hodnocení realizace komunitního plánu 
 
Hodnocení zahrnuje samostatnou analýzu dat umožňující závěry o schopnosti plánu 
dosáhnout svých stanovených cílů. Výsledky hodnotícího procesu umožňují provádět změny 
sledující zlepšení celkové účinnosti plánu. 
 
Institucionální zajištění: 
Hodnocení komunitního plánu bude probíhat v rámci stávající řídící skupiny vždy nejméně 
jednou ročně. Jejím svolavatelem bude Odbor sociálních věcí MěÚ Příbram. Zde bude 
projednána monitorovací zpráva a posouzeny jednotlivé realizované projekty z hlediska jejich 
kvality, efektivity a naplnění cílů komunitního plánu. Hlavním cílem těchto jednání bude 
průběžná příprava kvalitních podkladů pro aktualizaci komunitního plánu. 
 
Aktualizace komunitního plánu 
 
Komunitní plán je „živý dokument“. Jeho pravidelná aktualizace umožní přizpůsobení plánu 
novým podmínkám a trendům. Aktualizace bude probíhat pravidelně (minimálně 1x za 3 
roky) v těchto krocích: 

• aktualizace sociálně demografické analýzy, 
• stanovení prioritních oblastí pro nové období, 
• dopracování podrobných analýz pro prioritní oblasti, 
• návrh priorit a projektů. 

 
Institucionální zajištění: 
 
Aktualizaci komunitního plánu bude zajišťovat řídící skupina na základě zadání zastupitelstva 
města.   
 


