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Úvod   
 

  
 
Obce na Příbramsku se vedle výkonu sociální politiky vycházejícího z platného legislativního 

rámce hlásí i k vlastní sociální politice. Snaha zabezpečit občanům potřebné sociální služby  

byla pro obce důvodem k zapojení se do procesu komunitního plánování.   V roce 2005 bylo 

zahájeno komunitní plánování sociálních služeb v Příbrami. Výsledkem spolupráce zadavatelů 

(město, kraj), poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb byl Komunitní plán sociálních 

služeb Příbram, který v červnu 2007 schválilo zastupitelstvo města. Tento dokument 

obsahoval záměry směřující k zajištění dostupnosti kvalitní sociální pomoci pro lidi 

v nepříznivé sociální situaci. Město a organizace pak hledaly potřebné zdroje k  zajištění 

jednotlivých záměrů. Plnění plánu bylo každoročně sledováno a vyhodnocováno. Zároveň se 

hledaly možnosti, jak rozšířit proces plánování na správní území ORP Příbram (celkem 75 

obcí), aby byla zajištěna dostupnost potřebných sociálních služeb na celém Příbramsku.  

V roce 2010 byla získána finanční podpora z prostředků ESF prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Díky tomu mohla být 

zahájena realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Příbram. Postupně se 

zpracovávaly analýzy a probíhalo zapojování obcí a organizací do procesu. V roce 2011 se 

v osmi pracovních skupinách scházeli zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb  

a společně vytvářeli záměry, které jsou obsaženy v tomto dokumentu.   

 

Zpracováním Komunitního plánu sociálních služeb ORP Příbram proces plánování 

samozřejmě nekončí. V roce 2012 – 2014  budou  jednotlivé záměry  dle finančních možností 

naplňovány. Plnění bude opět sledováno a vyhodnocováno. Plán bude také využit jako 

podklad při aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje.   
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Komunitní plánování 
 
Komunita je tvořena lidmi, kteří žijí v jednom místě, mají mezi sebou různé sociální vazby     

a jsou vázáni nejen k sobě navzájem, ale také k místu, kde žijí. Zájmy, potřeby a nároky, 

týkající se kvality života občanů komunity, jsou uspokojovány ve spolupráci s jejími dalšími 

příslušníky. Jejich zájmy a potřeby se mohou lišit. Lidé by měli v komunitě o svých potřebách    

a zájmech diskutovat a společně hledat řešení, která by alespoň částečně vyhovovala všem a 

pro nikoho nebyla prohrou. Slovo „plánování“ zahrnuje proces, v jehož rámci se komunita 

chce dostat ze současné situace do budoucnosti, která by lépe vyhovovala občanům komunity. 

Plánování je cestou ze současnosti do místa pojmenovaného „dohodnutá budoucnost“. 

  

Co to je komunitní plánování? 

Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života a 

která posiluje principy zastupitelské demokracie. Znakem metody je důraz kladený na: 

• Zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká. 

• Dialog a vyjednávání.   

• Dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. 

Co to je komunitní plánování sociálních služeb? 

• Metoda, kterou lze na úrovni obcí plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním 

specifikům i potřebám jednotlivých občanů. 

• Otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních 

služeb. 

Co je cílem komunitního plánování sociálních služeb? 

• Posilovat sociální soudržnost komunity. 

• Podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin. 

• Cílem komunitního plánu sociálních služeb je při efektivním využití všech zdrojů 

v komunitě naplňovat skutečné potřeby občanů v oblasti sociálních služeb. 

 

Komunitní plánování sociálních služeb je ve své podstatě nekončící proces hledání potřeb 

v oblasti sociálních služeb, které v komunitě (městě, obci) vyvstávají, stanovování priorit 

(toho, co je nutno řešit dříve a co později) a porovnávání potřeb s dostupnými zdroji 

(finančními a materiálními možnostmi těch, kdo služby poskytují). Při komunitním plánování 

se vychází z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami uživatelů 

a potenciálních uživatelů.   
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Sociální služby 
 

Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, 

navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám 

o sebe a o domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich 

života. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi 

nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním 

postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí „na okraji“ společnosti. 
  

Sociální službou se dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, rozumí činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc           

a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.  

  

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění 

stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, 

poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- 

a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů atd.  

   

Cílem služeb bývá mimo jiné: 

- podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do 

vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu  

- rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést 

samostatný život  

- snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů.  

 

K pokrytí nákladů spojených s úhradou některých sociálních služeb, resp. se zajištěním 

potřebné pomoci slouží příspěvek na péči.   

 

Sociální služby lze podle cíle a zaměření rozdělit do 3 základních skupin:  

a)       sociální poradenství  

b)       služby sociální péče  

c)       služby sociální prevence 
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Sociální služby lze poskytovat v těchto formách:  

a)       pobytové 

b)       ambulantní  

c)       terénní  

  

Sociální poradenství zahrnuje: 

 a) základní sociální poradenství – je povinen poskytnout každý poskytovatel soc. služeb, 

 b) odborné sociální poradenství – je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých 

okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, 

poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti 

trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života 

může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování 

kompenzačních pomůcek. 

  
Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost 

s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti                      

a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. 

  

Mezi služby sociální péče patří:  

                     osobní asistence 

                     pečovatelská služba 

                     tísňová péče 

                     průvodcovské a předčitatelské služby 

                     podpora samostatného bydlení 

                     odlehčovací služby 

                     centra denních služeb 

                     denní stacionáře 

                     týdenní stacionáře 

                     domovy pro osoby se zdravotním postižením 

                     domovy pro seniory 

                     domovy se zvláštním režimem 

                     chráněné bydlení 

                     sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče  
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Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto 

ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se 

společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou 

činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám překonávat 

jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích 

společenských jevů. 

  

Mezi služby sociální prevence patří:  

                   raná péče  

                   telefonická krizová pomoc  

                   tlumočnické služby  

                   azylové domy  

                   domy na půl cesty  

                   kontaktní centra  

                   krizová pomoc  

                   intervenční centra  

                   nízkoprahová denní centra  

                   nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  

                   noclehárny  

                   služby následné péče  

                   sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

                   sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

                   sociálně terapeutické dílny  

                   terapeutické komunity  

                   terénní programy  

                   sociální rehabilitace 
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1 Organizace a průběh akce  
 

1.1 Základní informace o projektu 
 

Komunitní plánování sociálních služeb ORP Příbram (KPSS ORP Příbram) 

Realizováno v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, globální grant 

CZ.1.04/3.1.03. Financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

 

Území: správní obvod obce s rozšířenou působností Příbram (75 obcí) 
  

Realizace: červenec 2010 – prosinec 2011 

 

Cíle projektu: Všeobecným cílem projektu je podpora sociálního začleňování sociálně 

vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením cestou zajištění dostupnosti 

kvalitních sociálních služeb. Specifickými cíli projektu je udržení a rozvoj místního 

partnerství na území správního obvodu ORP Příbram a vypracování aktuálního plánu rozvoje 

sociálních služeb. Partnerství se realizuje mezi uživateli, poskytovateli a zadavateli sociálních 

služeb. Do procesu je zapojena i široká veřejnost. Hlavním výstupem z procesu plánování je 

komunitní plán sociálních služeb, který pomáhá vytvořit podmínky pro rozvoj a udržitelnost 

takových služeb, které reagují na skutečné potřeby občanů z území Příbramska. Dalším 

výstupem je katalog poskytovatelů sociálních služeb, který rozšíří informovanost občanů. 

 

Potřebnost projektu vychází z aktuální potřeby obyvatel žijících na území ORP Příbram a ze 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje. Na území města Příbrami 

proběhlo plánování sociálních služeb v roce 2006 - 2007. Jedním z jeho hlavních výstupů byl 

Komunitní plán sociálních služeb Příbram. Po 3 letech měl být plán aktualizován. Zároveň 

bylo potřeba podpořit vznik partnerství uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů služeb v celém 

příbramském regionu a zajistit vypracování plánu zahrnujícího celé území správního obvodu 

ORP Příbram. V roce 2010 – 2011 byl vypracován plán s výhledem na tříleté období.  
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 1.2 Organizační zajištění   
 
Realizátor projektu: Centrum pro komunitní práci jižní Čechy 

Dvořákova 21, 370 01 České Budějovice 

 

Partner projektu:   Město Příbram 

Tyršova 108, 261 01 Příbram 

 
   
Řídící skupina: 

MUDr. Ivan Šedivý - ředitel Pečovatelské služby města Příbram, místostarosta města Příbrami  

Václav Černý - místostarosta města Příbrami  

Mgr. Ivana Novotná - Kuzmová, Dis. - vedoucí OSVZ MěÚ Příbram  

Jana Klímová - vedoucí Azylového domu Příbram  

Bc. Hana Vavřincová – vedoucí CAS Magdaléna Příbram, Magdaléna o. p. s.  

Dana  Pikrtová - předseda Klubu DEMKA  

Mgr. Šárka Hájková - ředitelka ALKA, o.p.s.  

JUDr. Milan Fára - manažer prevence kriminality, Městská policie Příbram 

RSDr. Josef Hála - starosta městyse Jince  

 

Realizační  tým: 

Mgr. Ludmila Kolářová - metodik   

Mgr. Michala Havlíčková - místní koordinátor (do ledna 2011) 

Mgr. et Mgr. Miroslava Janoušková - místní koordinátor (od února 2011) 

Bc. Daniel Rosecký - manažer projektu    

Dana Pikrtová - vedoucí člen pracovní skupiny v Příbrami   

Bc. Jana Kulhánková - vedoucí člen pracovní skupiny v Příbrami   

Jana Klímová - vedoucí člen pracovní skupiny v Příbrami   

Bc. Hana Vavřincová - vedoucí člen pracovní skupiny v Příbrami   

Lenka Kozáková - vedoucí člen pracovní skupiny v Jincích 

Marcela Pinkavová - vedoucí člen pracovní skupiny v Březnici 

Jaroslava Dražanová - vedoucí člen pracovní skupiny v Rožmitále pod Třemšínem 

PhDr. Marie Pilíková - vedoucí člen pracovní skupiny v Kamýku nad Vltavou 

S realizačního týmem spolupracovaly Petra Brejchová, Dis. a Barbora Vacková 

(Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram).   
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Pracovní skupina Podpora lidí se zdravotním postižením 

Bc. Jana Kulhánková - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram   

Ing. Marie Horňáková - invalidní důchodkyně  

Dana Pikrtová - Klub DEMKA Příbram   

Pavol Vrablica - Občanské sdružení zdravotně postižených Příbram - Březové Hory   

Marie Blatoňová - SANCO - Sdružení domácí péče 

Radka  Jarolímová - Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje   

Anežka Pitauerová - zástupce veřejnosti   

Helena Holánková - ALKA o. p. s.   

Maří Burianová - Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizace   

Danuše Pešatová - Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizace   

Marie Bábková - Klub DEMKA   

Josef Junek - ORFEUS, o. s.  

Kateřina Bryndová Slavíčková, DiS.- TyfloCentrum Praha, o. p. s.   

Jana Révayová - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. - Příbram 

Bc. Monika Ciklerová - Dobrovolnické centrum ON Příbram   

Vendula Kubíková - Pečovatelská služba města Příbram 

Bc. Lenka Procházková - Pečovatelská služba města Příbram 

Ludmila Roušalová - Pečovatelská služba města Příbram 

Jaroslava Hrubcová - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, krajská organizace Stč. kraje 

Marie Fišerová - Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, krajská organizace Stč. kraje 

Petra Brejchová, Dis. - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram 

Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, Dis. - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram 

 

Pracovní skupina Podpora rodin s dětmi  

Jana Klímová - Azylový dům města Příbram 

Mgr. Jitka Šnypsová, Hana Hochová - Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 

Libor Možíš - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram   

Mgr. Kateřina Volfová - NZDM Bedna, o. s. Ponton 

Mgr. Štěpán Duník - Pedagogicko-psychologická poradna Stř. kraje, pracoviště Příbram 

Petra Jílková - mateřské centrum Matylda 

Petra Brejchová, DiS. - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram 

Mgr. Jaroslava Davidová - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

Marika Šteflová - proFem o. p. s. 

Bc. Tomáš Harant, DiS. - Dětský domov Pepa 
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Pracovní skupina Podpora seniorů  

Dana Pikrtová - Klub DEMKA Příbram   

Jitka Vacková - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram   

Magda Burianová - Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizace   

Jiří Řehka - město Příbram (člen zastupitelstva), Svaz důchodců Příbram   

Vendula Kubíková - Pečovatelská služba Příbram   

Bc. Lenka Procházková - Pečovatelská služba Příbram   

Ludmila Roušalová - Pečovatelská služba Příbram   

Marie Blatoňová - SANCO - Sdružení domácí péče 

Josef Junek - ORFEUS, o. s.  

Mgr. Agnes Ptáková - Penzion Grado   

Marie Vyšínová - Penzion Grado   

Alena Hlavatá - Farní charita Příbram   

Helena Karnošová - Farní charita Příbram   

Anežka Pitauerová - zástupce veřejnosti   

Božena Neugebauerová - zástupce veřejnosti   

 

Pracovní skupina Podpora ostatních skupin ohrožených sociálním vyloučením 

 Bc. Hana Vavřincová - CAS Magdaléna Příbram, Magdaléna o. p. s. 

JUDr. Milan Fára - manažer prevence kriminality, Městská policie Příbram 

Mgr. Kateřina Volfová - NZDM Bedna, o. s. Ponton 

PaedDr. Jana Ptáčková - Středisko výchovné péče Příbram 

Alena Ženíšková, Eva Kaiserová,  Alena Hlavatá - Farní Charita Příbram  

Ing. Mgr. Zdeněk Kilián - Věznice Příbram 

Václava Náprstková - Policie ČR 

Mgr. Robert Dikan, Mgr. Kateřina Bábíčková  - Probační a mediační služba Příbram 

Petra Brejchová, Dis. - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Příbram 

Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, Dis. - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Příbram 

Mgr. Libor Bartůněk, Jaroslav Minařík - Úřad práce Příbram 

Marika Šteflová, Jitka Poláková - proFem o. p. s.  

Bc. Tomáš Harant, DiS. - Dětský domov Pepa 
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Pracovní skupina Rozvoj sociálních služeb Březnicko 

Marcela Pinkavová - MěÚ Březnice - Odbor vnitřních věcí - sociální oddělení 

Lenka Labudová - Pečovatelská služba v Březnici 

Bc. Dagmar Němcová - Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb 

Stanislav Bartoníček – město Březnice (člen zastupitelstva a rady) 

František Pinkava - město Březnice (člen zastupitelstva) 

Hedvika Fořtová - město Březnice (členka zastupitelstva) 

Jaroslav Paprštein - město Březnice (člen zastupitelstva) 

Jana Bendová - město Březnice (členka zastupitelstva) 

Dana Váchová - MěÚ Březnice  

Bc. Zuzana Kopecká, DiS. - MěÚ Březnice - Odbor vnitřních věcí - sociální oddělení 

František Otta - Městská policie Březnice 

Jiří Vydra - Městská policie Březnice 

MUDr. Stanislav Šatoplet - Městské zdravotnické zařízení Březnice 

Jana Nováková - zástupce veřejnosti 

 

Pracovní skupina Rozvoj sociálních služeb Kamýcko 

PhDr. Marie Pilíková - Farní charita Starý Knín 

Petr Halada  - obec Kamýk nad Vltavou (starosta) 

Ing. Jan Michálek - obec Dolní Hbity (starosta) 

Ing. David Větrovský - obec Jablonná (starosta) 

Jaroslava Špačková - KROK, poskytovatel sociálních služeb 

Marta Sirotková – obec Milín - Buk 

Zdeňka Recmanová – Svaz důchodců ČR 

Bc. Zbyněk Růžička - obec Kamýk nad Vltavou (člen zastupitelstva) 

JUDr. Milan Fára - manažer prevence kriminality, Městská policie Příbram 

Anna Jurisová – zástupce veřejnosti 

Zdeňka Němcová - zástupce veřejnosti 

 

Pracovní skupina Rozvoj sociálních služeb Třemšínsko 

Mgr. Pavel Bártl  - město Rožmitál pod Třemšínem (místostarosta)    

Jaroslava Dražanová  - Pečovatelská služba Města Rožmitál pod Třemšínem 

Ing. Luboš Halenkovský - Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb 

JUDr. Antonín Hejduk - Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb   



 13 

Ing. Petra Beranová - zástupce veřejnosti    

Marta Válová - zástupce veřejnosti    

Ludmila Sedláková  - zástupce veřejnosti   

 

Pracovní skupina Rozvoj sociálních služeb Jinecko 

RSDr. Josef Hála - starosta  městyse Jince 

Lenka Kozáková - městys Jince (členka zastupitelstva), Občanské komise Jince 

Marie Houšková - městys Jince (členka zastupitelstva), Občanské komise Jince 

Lubomíra Endrštová - Úřad městyse Jince, Občanské komise Jince 

Ing. Lucie Váchová - Mateřské centrum Jinečáček, o. s.  

Marie Kratochvílová - Český svaz žen  

Pavlína Kašparová - zástupce veřejnosti   

 

1.3 Průběh akce 
 
Informa ční kampaň a propagace 

Cílem informační kampaně bylo poskytnutí informací široké veřejnosti a zapojení 

maximálního počtu obyvatel regionu do procesu plánování. Informační kampaň byla zaměřena 

zejména na oslovení cílových skupin a na propagaci komunitního plánování mezi  veřejností.   

 . 
Vypracování metodik a základních dokumentů 

Byla vypracována metodika pro plánování sociálních služeb na území ORP Příbram.  Vychází 

z Metodik pro plánování sociálních služeb a z Kritérií kvality plánování sociálních služeb. 

Byla vypracována základní listina komunitního plánování sociálních služeb ORP Příbram a  

jednací řády řídící skupiny a pracovních skupin.   

 

Veřejná setkání 

Obsahem prvního veřejného setkání byly informace o významu komunitního plánování 

sociálních služeb a o průběhu projektu. Poskytovatelé prezentovali svoje služby a zájemci o 

plánování byly motivováni k zapojení se do procesu. Na druhém veřejném projednání byl 

představen návrh komunitního plánu. Připomínky k návrhu byly projednány a zapracovány.  
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Analýza aktuální sociální situace v regionu 

Pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb byly zpracovány tyto analýzy:  

• Sociodemografická analýza území SO ORP Příbram    

• Průzkum názorů široké veřejnosti - výstup z ankety   

• Analýza sociálních služeb - popis sociálních služeb na území SO ORP Příbram   

• Analýza potřeb zadavatelů sociálních služeb - výstup z průzkumu názorů starostů obcí.   

• Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb - popis problémů a plánů poskytovatelů  

• Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb    

• SWOT analýzy zaměřené na řešené oblasti   

  
Jednání řídící skupiny   

Řídící skupina je sestavena na principu triády (uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé sociálních 

služeb). Řídící skupina vede proces komunitního plánování a schvaluje průběžné výstupy. 

V závěrečné fázi aktualizace plánu schválila jeho opatření a aktivity. V době realizace 

projektu se řídící skupina setkává každý měsíc a průběžně projednává  plnění aktivit projektu.  

 

Jednání pracovních skupin    

Do činnosti pracovních skupin se zapojili zástupci zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů 

sociálních služeb a zástupci veřejnosti. V rámci Komunitního plánování sociálních služeb 

ORP Příbram byly aktivizovány čtyři pracovní skupiny v Příbrami, které vznikly již v roce 

2006. Každá z těchto skupin řešila podporu určitých cílových skupin ohrožených sociálním 

vyloučením. Dále byly zformovány 4 pracovní skupiny mimo Příbram (Rožmitál pod 

Třemšínem, Březnice, Kamýk nad Vltavou, Jince). Pracovní skupiny vymezily cílové skupiny 

uživatelů, zpracovaly  SWOT analýzy, návrhy opatření a aktivity plánu. Celkem se konalo 48 

setkání pracovních skupin.   

 

Vydání katalogu a plánu, schválení a distribuce   

V rámci projektu byl zpracován Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Příbramsku.   

V září 2011 byl zkompletován „Komunitní plán sociálních služeb ORP Příbram“. Po 

připomínkování a veřejném projednání byl schválen řídící skupinou. Následně byl/bude 

předložen samosprávám všech zúčastněných obcí. Výstupy z projektu jsou vydány na CD – 

ROMu s názvem „Komunitní plánování sociálních služeb ORP Příbram“. 
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2  Analytická část 
 
Tato kapitola obsahuje části některých analýz, které byly podkladem pro přípravu strategické 

části plánu.    

 

2.1 Sociodemografická analýza území SO ORP Příbram (stručný výtah)   
 

Region obce s rozšířenou působností Příbram se rozkládá na území 92 512 hektarů. Skládá se 

ze tří obcí s pověřeným obecním úřadem: Příbram, Březnice, Rožmitál pod Třemšínem (a 

vojenský újezd Brdy). Nachází se v jihozápadním cípu Středočeského kraje, centrem a 

zároveň nejlidnatějším sídlem regionu je Příbram. Sousedí s obvody Hořovice, Dobříš a 

Sedlčany. Obvod celkem čítá 75 obcí. K 1. 1. 2010 žilo ve správním obvodu obce s rozšířenou 

působností Příbram (dále jen ORP) celkem 69 545 obyvatel (z čehož 34 217 žilo v sídle 

obvodu, ve městě Příbrami). Pro srovnání, v celém Středočeském kraji žilo v daném období 

1 247 533 obyvatel. Hustota osídlení dosahovala 75 obyvatel na 1 km2 (hustota ve 

Středočeském kraji dosahovala 113 obyvatel). Z celkové výměry regionu připadá 37,7 % na 

zemědělskou půdu, 49,5 % jsou lesní pozemky a 1,1 % zastavěné plochy. Zde je patrný 

významný podíl zalesněné oblasti Brdy. Pro srovnání, v celém Středočeském kraji připadá na 

zalesněné pozemky pouze 27,7 % plochy, 60,4 % zabírá zemědělská půda.  

 

Z celkového počtu spadá 15 obcí do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem 

(SO OPOÚ) Březnice: Březnice, Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice, Hvožďany, 

Chrást, Koupě, Nestrašovice, Počaply, Strosedlský Hrádek, Svojšice, Tochovice, Tušovice, 

Volenice. 

 

Součástí správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Rožmitál pod Třemšínem je 

7 obcí: Bezděkov pod Třemšínem, Nepomuk, Rožmitál pod Třemšínem, Sedlice, Věšín, 

Vranovice, Vševily. 

 

Dalších 52 obcí přísluší do správního obvodu Příbram: Bohostice, Bohutín, Bratkovice, 

Buková u Příbramě, Bukovany, Cetyně, Čenkov, Dolní Hbity, Drahlín, Drásov, Dubenec, 

Dubno, Háje, Hluboš, Chraštice, Jablonná, Jince, Kamýk nad Vltavou, Klučenice, Kotenčice, 

Kozárovice, Křešín, Láz, Lazsko, Lešetice, Lhota u Příbramě, Milešov, Milín, Modřovice, 

Narysov, Občov, Obecnice, Ohrazenice, Pečice, Pičín, Podlesí, Příbram, Radětice, Sádek, 
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Smolotely, Solenice, Suchodol, Těchařovice, Trhové Dušníky, Třebsko, Višňová, Vrančice, 

Vysoká u Příbramě, Zalužany, Zbenice, Zduchovice 

 

Poslední součástí je vojenský újezd Brdy .  

 

V rámci regionu Příbram se nacházejí svazky obcí Mikroregion Třemšín, Podbrdsko a Svazek 

obcí podbrdského regionu. 

 

 
Mapa Středočeského kraje a jeho správních obvodů obcí s rozšířenou působností: 
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Mapa správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram: 

 

 
 

 
 
 
Obyvatelstvo v jednotlivých obcích regionu Příbram 
 

Na začátku roku 2010 žilo v regionu Příbram 69 545 obyvatel. Největším městem regionu je 

Příbram, kde žilo v daném období 34 217 obyvatel (49 % všech obyvatel regionu). Dalšími 

významnými centry regionu jsou Rožmitál pod Třemšínem (4 359 obyvatel), Březnice (3 609 

obyvatel), Jince (2 233 obyvatel) a Milín (2 148 obyvatel).  
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Ukazatele v jednotlivých obcích ORP Příbram v roce 2009 (k 31. 12. 2009) 

 

Počet obyvatel k 31.12.09 

Název obce 
Výměra 

(ha) Celkem Muži Ženy 

Průměrný 
věk 

Podíl obyvatel 
starších 65 let na 
celkovém počtu 

(v %) 

Bezděkov pod 
Třemšínem 

363 150  79  71  41,5 16,0 

Bohostice 2 090 184  85  99  42,0 19,0 
Bohutín 846 1 665  819  846  39,5 12,4 
Bratkovice 300 288  142  146  41,2 14,6 
Brdy 26 009 35  22  13  42,0 8,6 
Březnice 1 945 3 609  1 781  1 828  40,7 15,4 
Buková u 
Příbramě 

782 206  97  109  39,0 23,3 

Bukovany 316 82  39  43  42,9 17,1 
Cetyně 351 154  85  69  43,2 14,9 
Čenkov 902 333  163  170  41,0 18,0 
Dlouhá Lhota 760 321  162  159  40,4 13,9 
Dolní Hbity 2 567 841  420  421  41,7 18,0 
Drahenice 558 161  82  79  44,2 13,7 
Drahlín 364 551  267  284  41,1 15,7 
Drásov 547 397  193  204  39,8 20,5 
Dubenec 404 285  151  134  41,2 13,6 
Dubno 599 263  138  125  38,7 12,3 
Háje 664 324  162  162  39,1 16,1 
Hluboš 1 208 565  287  278  40,3 10,6 
Hlubyně 538 135  68  67  43,4 13,3 
Horčápsko 413 93  53  40  45,0 14,2 
Hudčice 876 243  121  122  44,7 17,0 
Hvožďany 4 973 836  420  416  41,2 19,4 
Chrást 799 211  98  113  41,0 22,6 
Chraštice 665 237  131  106  40,8 15,9 
Jablonná 770 339  184  155  38,9 12,7 
Jince 1 508 2 233  1 127  1 106  37,5 11,6 
Kamýk nad 
Vltavou 

1 184 880  429  451  40,0 14,5 

Kotenčice 232 194  99  95  40,7 12,4 
Koupě 737 143  69  74  44,1 21,7 
Kozárovice 1 413 357  169  188  44,4 19,6 
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Název obce 
(pokrač. 
tabulky) 

Výměra 
(ha) 

Počet 
obyvatel 

Z toho 
muži 

Z toho 
ženy 

Průměrný 
věk 

Podíl obyvatel 
nad 65 let  (%) 

Křešín 191 109  60  49  43,6 13,8 
Láz 466 587  293  294  40,2 15,2 
Lazsko 428 170  94  76  40,4 19,4 
Lešetice 306 104  48  56  45,8 20,2 
Lhota u 
Příbramě 

351 448 214 234 41,7 14,3 

Milín 2 413 2 148  1 028  1 120  40,2 14,1 
Modřovice 319 72  34  38  38,4 15,3 
Narysov 361 242  126  116  38,9 14,0 
Nepomuk 249 188  89  99  41,1 12,2 
Nestrašovice 297 70  37  33  42,3 20,0 
Občov 291 115  53  62  40,3 15,7 
Obecnice 544 1 229  618  611  40,5 14,1 
Obory 1 034 246  128  118  41,8 17,5 
Ohrazenice 245 265  133  132  41,3 17,4 
Ostrov 280 102  51  51  39,4 14,7 
Pečice 922 370  197  173  41,0 14,3 
Pičín 1 426 550  260  290  39,5 12,5 
Počaply 813 105  49  56  38,1 10,5 
Podlesí 438 1 018  502  516  40,3 16,0 
Příbram 3 345 34 217  16 522  17 695  41,3 15,2 
Radětice 468 146  70  76  41,3 13,0 
Rožmitál pod 
Třemšínem 

5 297 4 359  2 116  2 243  42,6 18,1 

Sádek 186 213  99  114  44,3 18,8 
Sedlice 569 218  109  109  41,8 16,1 
Smolotely 1 092 220  112  108  41,7 15,9 
Solenice 754 400  172  228  40,6 21,5 
Starosedlský 
Hrádek 

422 135 68 67 38,9 14,1 

Suchodol 645 318  155  163  37,0 12,9 
Svojšice 435 93  45  48  39,7 14,0 
Těchařovice 446 42  20  22  42,5 11,9 
Tochovice 1 185 676  366  310  38,7 10,8 
Trhové 
Dušníky 

690 408  217  191  39,3 13,7 

Třebsko 349 204  106  98  40,9 13,2 
Tušovice 335 95  45  50  39,9 11,6 
Věšín 1 706 661  341  320  41,0 15,4 
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Název obce 
(pokrač. 
tabulky) 

Výměra 
(ha) 

Počet 
obyvatel 

Z toho 
muži 

Z toho 
ženy 

Průměrný 
věk 

Podíl obyvatel 
nad 65 let  (%) 

Višňová 1 717 635  316  319  38,6 11,5 
Volenice 1 042 404  210  194  39,3 14,9 
Vrančice 886 146  73  73  39,3 11,0 
Vranovice 623 283  131  152  37,7 13,1 
Vševily 583 121  57  64  42,5 19,0 
Vysoká u 
Příbramě 

487 330  156  174  41,8 17,0 

Zalužany 955 353  179  174  46,0 21,8 
Zbenice 384 132  57  75  43,4 22,7 
Zduchovice 852 283  150  133  40,3 13,8 

CELKEM 
REGION 

92 511 69 545 34 048 35 497 41,0 15,2 

Zdroj: ČSÚ 

 
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v regionu Příbram v letech 1869 - 2001 

 Počet obyvatel Počet domů 

1869 69 043 8 197 

1880 74 101 8 655 

1890 78 440 9 202 

1900 78 598 9 691 

1910 74 600 9 914 

1921 67 354 10 125 

1930 62 664 11 079 

1950 50 333 12 221 

1961 65 110 11 995 

1970 66 564 11 884 

1980 70 481 11 786 

1991 70 808 14 290 

Data ze sčítání lidu v roce 

2001 69 763 14 959 
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 2.2 Průzkum názorů široké veřejnosti - anketa  

Účelem dotazníkového šetření bylo zjištění názorů a preferencí veřejnosti v oblasti 

problematiky sociálních služeb v příbramském regionu. Prostřednictvím anketních lístků byli 

také lidé informováni o sociálních službách a komunitním plánování.    

Celkem bylo vytištěno 20 100 dotazníků, ty byly distribuovány různými způsoby. V Příbrami 

byl dodán dotazník do každé domácnosti prostřednictvím městského zpravodaje Kahanu 

(celkem 15500 ks anket). Lidé mohli využít i možnost vyplnit interaktivní anketu elektronicky 

na webových stránkách města. V Rožmitále pod Třemšínem a deseti okolních obcích byly 

ankety rozšířeny prostřednictvím Třemšínských listů, v Jincích prostřednictvím Jineckého 

zpravodaje.  Do ostatních obcí byly anketní lístky zaslány poštou na obecní úřady, se kterými 

byla dojednána distribuce a sběr  lístků. Bylo sebráno celkem 462 vyplněných lístků.  Lístky 

odevzdávali ti lidé, kteří se chtěli k sociálním službám konkrétně vyjádřit. Význam ankety ale 

ocenili i ostatní, vnímali ji jako zajímavý zdroj informací.  

Stručný výstup 

Přibližně dvě třetiny lidí v příbramském regionu mají přehled o tom, kde lze získat informace 

o sociálních službách. Lidé preferují jako zdroj informací zejména městský (obecní) úřad, 

místní tisk a v posledních letech stále populárnější internet. Malé povědomí o zdrojích 

informací vykazují lidé ve věku 66 – 75 let.  

Lidé v příbramském regionu nejčastěji postrádají sociální poradenství, domovy pro seniory a 

domovy pro osoby se zdravotním postižením. Dalšími chybějícími službami jsou domy na půli 

cesty či podpora samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením. Zazněla i potřeba 

výstavby dalších domů s pečovatelskou službou či zařízení pro rodiny s dětmi.   

V příbramském regionu převládá nespokojenost s rozsahem a kvalitou sociálních služeb, a to i 

přesto, že síť sociálních služeb v Příbrami je poměrně široká a část služeb je dostupná i 

v ostatních obcích. Celkem třetina respondentů je nespokojena, pouze pětina vyjádřila 

spokojenost a téměř polovina nedokáže situaci posoudit. Z těch respondentů, kteří využívají 

služby, jsou dvě třetiny s jejich poskytováním spokojeny. Mezi navrhovanými změnami ve 

fungování sociálních služeb se objevilo zejména rozšíření kapacity a nabídky, zlepšení 

přístupu některých pracovníků v sociálních (a dalších) službách, zlepšení propagace služeb a 

zvýšení informovanosti veřejnosti.  

Podle názorů veřejnosti by se příbramský region měl nejvíce věnovat řešení problematiky 

seniorů a rodin s dětmi. Problematika řešení problémů osob se zdravotním postižením a osob v 

sociální krizi je také považována za závažnou. 
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Chybějící sociální služby ve městě Příbrami a v ostatních oblastech regionu (počty 
odpovědí respondentů): 
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2.3 Analýza sociálních služeb na území SO ORP Příbram  
      (stručný  přehled)   
 
 
 
Typy služeb a jejich poskytovatelé 
 

 
SLUŽBA 

 
POSKYTUJE 

SÍDLO 
ZAŘÍZENÍ/ 

STŘEDISKA 
Azylové domy Město Příbram  Příbram 

Alka, o.p.s. Příbram 
Farní charita Příbram Příbram 

Denní stacionáře 

SANCO - Sdružení domácí péče Příbram 
Pečovatelská služba města Příbram Příbram 
Centrum Rožmitál pod Třemšínem, 
poskytovatel sociálních služeb 

Rožmitál p. Tř. 
Domovy pro seniory 

Domov Březnice, poskytovatel 
sociálních služeb 

Březnice 

Domy na půl cesty -  
Krizová pomoc -  
Intervenční centra proFem, o.p.s. Příbram 
Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 

Ponton, o.s. Příbram 

Alka, o.p.s. Příbram 
Farní charita Příbram Příbram 
KROK, poskytovatel sociálních služeb Kamýk nad Vltavou 

Odlehčovací služby 

Farní charita Starý Knín Kamýk nad Vltavou 
Farní charita Příbram Příbram 
Město Březnice Březnice 
Město Rožmitál pod Třemšínem Rožmitál p. Tř. 
Pečovatelská služba města Příbram Příbram 

Pečovatelská služba 

Farní Charita Starý Knín Kamýk nad Vltavou 
Průvodcovské a 
předčitatelské služby 

TyfloCentrum Praha, o.p.s. Příbram 

Služby následné péče -  
Alka, o.p.s. Příbram 
Farní charita Starý Knín Kamýk nad Vltavou 
Klub DEMKA Příbram 
Místní organizace svazu tělesně 
postižených v ČR, o.s. Milín 

Milín 

Svaz tělesně postižených v České 
republice, o.s., okresní organizace 

Příbram 

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

TyfloCentrum, o.p.s Příbram 
Alka, o.p.s. Příbram 
Anabell, o.s. Příbram 

Odborné sociální 
poradenství 

Město Příbram Příbram 
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Místní organizace svazu tělesně 
postižených v ČR, o.s. Milín 

Milín 

Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy 

Příbram 

proFem, o.p.s. Příbram 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v 
ČR, krajská organizace Středč. kraje 

Příbram 

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, o.s. 

Příbram 

Svaz tělesně postižených v České 
republice, o.s., okresní organizace 

Příbram 

TyfloCentrum Praha, o.p.s. Příbram 

 

Centrum pro zdravotně postižené 
Středočeského kraje 

Příbram 

Telefonická krizová pomoc -  
Terénní programy Magdaléna, o.p.s. Příbram 
Tlumočnické služby -  
Centra denních služeb -  
Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

-  

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, 
poskytovatel sociálních služeb 

Rožmitá p. Tř. Domovy se zvláštním 
režimem 

SANCO - Sdružení domácí péče Příbram 
Chráněné bydlení  -  
Kontaktní centra Magdaléna, o.p.s. Příbram 
Nízkoprahová denní centra -  
Noclehárny -  

Centrum pro zdravotně postižené 
Středočeského kraje 

Příbram 

Svaz tělesně postižených v České 
republice, o.s., okresní organizace 

Příbram 

Osobní asistence 

Farní Charita Starý Knín Kamýk n. Vltavou 
Podpora samostatného 
bydlení 

-  

Raná péče -  
Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

Farní Charita Starý Knín Kamýk n. Vltavou 

Sociálně terapeutické dílny -  
Alka, o.p.s. Příbram Sociální rehabilitace 
TyfloCentrum Praha, o.p.s. Příbram 

Terapeutické komunity -  
Tísňová péče  ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro 

seniory a zdravotně postižené  
Příbram, Březnice 

Týdenní stacionář KROK, poskytovatel sociálních služeb Kamýk nad Vltavou 
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Přehled poskytovatelů sociálních služeb a druhů nabízených služeb 
 
 
Příbram 
 
poskytovatel Alka, o.p.s. 

služba 

Odborné sociální poradenství 
Odlehčovací služby 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením  
Sociální rehabilitace 
Denní stacionář  

poskytovatel Anabell, o.s. 
 služba Odborné sociální poradenství 
poskytovatel   Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje 
 služba 
 

Osobní asistence 
Odborné sociální poradenství 

poskytovatel   Farní charita Příbram 

 služba 
 

Pečovatelská služba 
Odlehčovací služby   
Denní stacionář 

poskytovatel Klub DEMKA  

služba 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením  

poskytovatel   Magdaléna, o.p.s. 

 služba 
 

Odborné sociální poradenství   
Kontaktní centrum 
Terénní programy   

poskytovatel   Město Příbram (zařízení: Azylový dům města Příbram, Poradna) 

služba 
Odborné sociální poradenství   
Azylové domy 

poskytovatel   Pečovatelská služba města Příbram 
 služba 
 

Pečovatelská služba   
Domovy pro seniory   

poskytovatel Ponton, občanské sdružení 
služba Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  
poskytovatel Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy  
služba Odborné sociální poradenství  
poskytovatel proFem, o.p.s 

Odborné sociální poradenství 
služba 

Intervenční centrum 
poskytovatel   SANCO - Sdružení domácí péče  

 služba 
Domovy se zvláštním režimem 
Denní stacionář  

poskytovatel Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, krajská organizace 
Středč. kraje  

služba Odborné sociální poradenství 
poskytovatel   Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.  
služba Odborné sociální poradenství   
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poskytovatel   Svaz tělesně postižených  v ČR,  okresní organizace Příbram 

 služba 
Odborné sociální poradenství   
Osobní asistence 
Soc. aktiv. služby pro seniory a osoby se ZP    

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

 služba 

Odborné sociální poradenství   
Průvodcovské a předčitatelské služby 
Sociální rehabilitace 
Soc. aktiv. služby pro seniory a osoby se ZP 

poskytovatel ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně 
postižené 

služba Tísňová péče 
 
 
Rožmitál 
 
poskytovatel Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb 

služba 
Domovy pro seniory  
Domovy se zvláštním režimem  

poskytovatel   Město Rožmitál pod Třemšínem 
služba Pečovatelská služba 
 
Březnice 
 
poskytovatel   Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb  
služba Domovy pro seniory  
poskytovatel   Město Březnice 
služba Pečovatelská služba 
 
Milín 
 
poskytovatel   Místní organizace svazu tělesně postižených v ČR, o. s. Milín 

služba 
Odborné sociální poradenství 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP    

 
Kamýk nad Vltavou 
 
poskytovatel Farní charita Starý Knín  

služba 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Odlehčovací služby 
Osobní asistence 
Pečovatelská služba 

poskytovatel KROK, poskytovatel sociálních služeb 

služba 
Odlehčovací služby   
Týdenní stacionáře 

 
Pozn.: Jedná se o registrované sociální služby 
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2.4. Analýzy cílových skupin, cílové skupiny uživatelů,  SWOT analýzy   
 

Analýzy potřeb zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb 

 

Analýza potřeb zadavatelů   

Výstup z průzkumu názorů starostů obcí. Průzkum byl proveden formou osobních nebo 

telefonických rozhovorů.  V období zpracování opatření a aktivit se průzkum aktualizoval.   

 

Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb (se sídlem na území ORP Příbram) 

Průzkum byl zaměřený zejména na problémy, se kterými se poskytovaté potýkají 

v jednotlivých službách, a na jejich plány do budoucna.   

 

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb 

V období realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Příbram vyplynula 

potřebnost zajištění nové sociální služby v Příbrami - denního stacionáře pro osoby se 

zdravotním postižením. V souvislosti s tím se realizoval průzkum spokojenosti uživatelů 

služeb ALKA o. p. s. a průzkum jejich zájmu o denní stacionář. 

 

Vymezení cílových skupin uživatelů 

Cílové skupiny uživatelů byly vymezeny v pracovních skupinách s ohledem na to, jaké 

skupiny lidí ohrožených sociálním vyloučením na Příbramsku žijí.   

 

SWOT analýzy 

SWOT analýzy byly vytvořeny v pracovních skupinách. Nejde o odborné analýzy přesně 

vymezující situaci, ale o pracovní materiál členů pracovních skupin, který byl zpracován na 

základě jejich odborného pohledu na situaci na Příbramsku. Společně s dalšími analýzami byly 

SWOTky využity jako podklad pro tvorbu strategické části plánu (opatření, aktivity).   
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Vymezení cílových skupin uživatelů 

(cílové skupiny byly vymezeny pracovními skupinami s ohledem na situaci na Příbramsku) 
 
 
OBLAST  -  Osoby se zdravotním postižením  

Na Příbramsku jsou zastoupeny všechny podskupiny této cílové skupiny. Jsou to osoby 

s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením,  osoby 

se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s dlouhodobým 

duševním onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením. 

 

OBLAST  -  Senioři 

V rámci plánování sociálních služeb na Příbramsku se seniory rozumí lidé starší 65 let, jejichž 

zdravotní stav je spojen s poklesem funkčních schopností a soběstačností. 

 

OBLAST  -  Rodiny s dětmi 

Rodiny bez přístřeší, rodiny s dětmi s výchovnými problémy, rodiny s nízkým sociálně 

ekonomickým statusem, neúplné rodiny, rodiny ohrožené chudobou, rodiny se zdravotním 

postižením dítěte nebo rodiče, rodiny se závislým členem.  

 

OBLAST  -  Ostatní skupiny ohrožené sociálním vyloučením 

Lidé bez přístřeší, osoby po ukončení výkonu trestu, ústavní výchovy, oběti trestných činů, 

oběti domácího násilí, osoby v dluhové pasti (předluženost), rodiny ohrožené chudobou, 

rodiče samoživitelé, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby závislé na návykových látkách,  

gambleři, závislí na PC a internetu, děti a mládež s projevy rizikového chování (záškoláctví, 

kriminalita, nepřipravující se na budoucí povolání…..), děti a mládež ze sociálně 

znevýhodněného prostředí (nepečující, zanedbávající, asociální rodič, rizikové rodiny), rodiny 

osob sociálně vyloučených, osoby v akutní krizi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 29 

SWOT analýza  - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 

SILNÉ  SLABÉ 
• denní stacionář Alka pro osoby od 15 let 

(od července 2011) 
• denní stacionář pro osoby s demencí 

SANCO 
• pečovatelská služba Města Příbram 
• domy s pečovatelskou službou Města 

Příbram 
• domov pro seniory Města Příbram  
• na odboru soc. věcí a zdravot. MěÚ Příbram 

byla zřízena bezbariérová toaleta a místnost 
pro jednání s handicapovanými 

• byla zřízena půjčovna kompenzačních 
pomůcek (pro tělesně postižené, sluchově 
postižené) 

• tísňová linka Areion 
• areál Centra neziskových organizací 
• odlehčovací služby pro zdravotně postižené 

(terénní, ambulantní – ALKA) 
• odlehčovací služba pro osoby s demencí 

(pobytová - SANCO) 
• široké spektrum organizací poskytující 

doprovodné a odlehčovací sociální služby 
• asistenční přeprava osob s omezenou 

pohyblivostí (taxi) 
• odborné sociální poradenství (více 

poskytovatelů) 
• sociální rehabilitace (ALKA) 
• aktivizační služby (více poskytovatelů) 
• osobní asistence (více poskytovatelů) 
• městské jesle a rehabilitační stacionář 
• domácí ošetřovatelská péče (SANCO, Farní 

charita Příbram) 
• ucelený systém služeb pro osoby s demencí 

• chybí domov se zvláštním režimem 
• chybí pobytová odlehčovací služba 
• malá informovanost o dostupnosti 

chráněných dílen, malá kapacita dílen 
• chybí hospicová péče  
• chybí komunitní sestra 
• v autobusech chybí označení míst pro těžce 

zdravotně postižené, rušivé polepení 
autobusů reklamami (včetně oken)  

• vadné seřízení zvukové signalizace na 
přechodu pro chodce v Jiráskových sadech   

• chybí ozvučení městské hromadné dopravy 
(VPN označení – hlásiče zastávek)  

• architektonické bariéry v hlavní budově 
MěÚ a v městském divadle (historické 
budovy) 

• nedostatek odpočinkových ploch ve městě 
(lavičky), chybí odpočinkové místo 
s herními prvky pro seniory 

• nedostatek pracovních míst pro osoby se 
zdravotním postižením 

  
 
 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 
• bezbariérový přístup kaple Svatá Hora 
• zlepšování komunikace mezi poskytovateli, 

úřady atd. 
• osvěta mládeže v oblasti přístupu k osobám 

se zdravotním postižením a seniorům (tzv. 
zážitkové dny) 

• rozvoj dobrovolnictví 

• likvidace služeb 
• prohlubující se nezaměstnanost a z toho 

vyplývající důsledky 
• zrušení areálu Centra neziskových 

organizací 
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SWOT analýza - Podpora rodin s dětmi  

SILNÉ  SLABÉ 
• Bedna, nízkoprahové zařízení pro mládež 
• Magdalena, centrum prevence a léčby závislostí 
• Azylový dům města Příbram pro matky s dětmi 
• Alka, sociální a zdravotní služby pro děti 
• občanská poradna pro oběti trestných činů, dluhové 

poradenství 
• Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 
• Pro Fem – poradenství pro oběti domácího násilí 

(vznik intervenčního centra ), bezplatné vzdělávací 
programy pro osoby znevýhodněné na trhu práce 

• Farní charita Příbram   
• Pečovatelská služba města Příbram 
• Městské jesle a rehabilitační stacionář 
• Matylda, mateřské centrum 
• Pedagogicko-psychologická  poradna Stř. kraje, 

pracoviště Příbram 
• Středisko výchovné péče 
• ITYTAKY - program 5 P, dobrovolnictví 
• speciální ZŠ, speciální MŠ 
• Waldorfská škola,alternativní MŠ, ZŠ, SŠ 
• nabídka volnočasových aktivit (DDM, Sokol, Junák) 
• odpočinkové a volnočasové zóny 
• dostupnost školních hřišť o prázdninách  
• městský program prevence kriminality 
• školní autobus 
• dobře fungující OSVaZ MěÚ Příbram 

• nekoordinovanost neprovázanost 
       služeb  
• nedostatek aktuálních informací 
       sociálních a doprovodných        
       službách 
• absence speciálně pedagogického 
       centra 
• absence terénních služeb sanace 
      rodiny (sociálně aktivizační  
      služby pro rodiny s dětmi) 
• absence některých návazných 
      služeb 
• nedostatek dostupného bydlení 
       pro rodiny s nízkými příjmy 
• nedostatečné služby a poradenství 
      pro podchycení některých  
      závislostí (alkohol, gamblerství) 
 
 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 
• vznik dobrovolnických center   
• rozšíření již fungujících služeb pro další cílové 

skupiny uživatelů 
• provázání spolupráce v oblasti sociálních a 

doprovodných služeb na území ORP Příbram 
• trvalá podpora a zlepšení  podmínek pro činnost 

neziskových organizací  
• vytváření příznivých podmínek pro vznik 

chybějících služeb (např. pobídkami ze strany města 
Příbram)  

• posilování spolupráce poskytovatelů sociálních a 
doprovodných služeb  

• získávání finančních prostředků z veřejných zdrojů 
na sociální a doprovodné služby 

• bezbariérové přístupy (kočárky, invalidní vozíky) 
• revitalizace odpočinkových zón 
• zkvalitnění prostorových podmínek OSVaZ MěÚ 

Příbram 

• restriktivní opatření státu v oblasti 
sociálních dávek rodinám 
s nízkými příjmy 

• vzrůstající trend předluženosti 
rodin 

• kumulace rodin s nízkým sociálně 
ekonomickým statusem a vznik 
problémových  lokalit  

• nedostatek veřejných financí na 
udržení, rozšiřování a zkvalitnění 
sociálních a doprovodných služeb 
a školství 
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SWOT analýza - Podpora ostatních skupin ohrožených  soc. vyloučením 

SILNÉ  SLABÉ 
• nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna  
• centrum adiktologických služeb Magdaléna Příbram – 

terénní, kontaktní a poradenské služby pro uživatele 
nelegálních návykových látek a jejich blízké 

• bezplatné odborné sociální poradenství města Příbram 
• bezplatné poradenství města Příbram pro oběti 

trestných činů a domácího násilí  
• speciální dluhové poradenství – Sdružení pro probaci 

mediaci v justici (od 6/2011) 
• středisko výchovné péče – ambulantní oddělení 
• ubytovna pro osoby bez přístřeší 
• sociální kurátoři  
• probační a mediační služba  
• azylový dům pro matky s dětmi  
• dobře fungující odbor soc. věcí a zdravotnictví 

(oddělení sociálně právní ochrany dětí, kurátor) 
• ProFem – problematika domácího násilí, vzdělávací 

programy pro ženy 
• pohotovost Oddělení sociálně právní ochrany dětí – 

OSVZ MěÚ Příbram 
• dobře fungující městský program prevence kriminality 
• terapeutická práce s lidmi ve výkonu trestu ve Věznici 

Příbram 
• záchytná stanice města Příbram 
• dobře fungující městská policie 
• bezplatné volnočasové aktivity (areál extrémních 

sportů v areálu Nového rybníka Toadstool, školní 
hřiště v době prázdnin přístupná pro veřejnost) 

• existence dotačního systému města  

• chybí denní centrum pro 
bezdomovce 

• chybí krizové centrum, krizová 
lůžka 

• nedostatek volných pracovních 
míst 

• není řešena problematika 
gamblerství a jiných závislostí 
(PC, internet, workoholismus) 

• osoby po výkonu trestu – při 
přechodu k běžnému způsobu 
života – pouze základní  pomoc 
odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví 

• nedostatek sociálních bytů 
• nedostatečné spektrum 

sociálních terénních služeb 
• některé služby určené pouze pro 

občany města Příbram 
• nedostatečná vzájemná 

einformovanost poskytovatelů o 
nabízených službách   

• chybí romský koordinátor města 
• nefunguje protidrogový 

koordinátor města 
 
 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 
• větší informovanost o dostupnosti soc. služeb (zejména 

v obcích mimo Příbram) 
• průběžná aktualizace katalogu poskytovatelů (v 

elektronické formě) 
• vytvoření dobrovolnického centra 
• rozšíření tématických oblastí pro možnost čerpání 

financí z dotačního systému města 
• doplnění chybějících sociálních služeb 
• udržení, zkvalitnění a podpora stávající sítě 

poskytovatelů a služeb 
• hledání nových možností prezentace služeb a 

poskytovatelů 
• rozšiřování finančně dostupných volnočasových aktivit 

pro děti a mládež 
 

• narůstá počet osob v dluhové 
pasti 

• nedostatek financí na sociální 
služby 

• zvyšující se nezaměstnanost 
• zánik stávajících potřebných 

služeb 
• práce s cílovými skupinami ze 

strany nekompetentních 
organizací 
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SWOT analýza - Rozvoj sociálních služeb Březnicko 

SILNÉ  SLABÉ 
• poskytovatelé soc. služeb - Domov Březnice a 

Pečovatelská služba Březnice  
• dobrá spolupráce Domova Březnice s městem   
• zajištěná terénní práce s osobami drogově závislými 

(CAS Magdaléna) 
• fungující komise sociálně právní ochrany dětí, v rámci 

spolupráce s OSPOD Příbram 
• zřízené a fungující Středisko výchovné péče Příbram – 

v Březnici detašované pracoviště 
• pečovatelská služba – dostatečná kapacita 
• sociální poradenství pracovnic městského úřadu je nad 

rámec jejich povinností (včetně plnění některých úkonů 
kompenzující osobní asistenci) 

• Domov Březnice – v budově okamžitá dostupnost 
lékařské pomoci, dobrá spolupráce s lékaři, záchranná 
služba v místě 

• zavedena tísňová péče – Život 90  
• spolupráce při poskytování tísňové služby - dostupnost 

klíčů od bytů klientů v Domově Březnice  
• dobře fungující městská policie – působnost nejenom v 

Březnici, ale i v okolních obcí 
• dobře fungující integrovaný systém – záchranná 

služba, SDH, policie ČR, městská policie 
• dva domy s pečovatelskou službou – chráněné bydlení 
• venkovní zázemí pro volnočasové aktivity (skatepark, 

koupaliště) 
• dostatečná nabídka volnočasových aktivit 
• existence spolků a sdružení (např. ZAPOS, baráčníci, 

junáci, kulturní gang Březnice) 
• vzájemná spolupráce organizací, spolků a klubů (asi 30 

organizací) 
• Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 

• málo pracovních příležitosti, 
malá kupní síla, nutnost 
dojíždění do zaměstnání  

• chybí denní stacionář 
• v Domově pro seniory chybí 

prostory pro odpočinek klientů 
pro vytvoření relaxační 
místnosti, mimo topnou sezónu 
neteče o víkendech teplá voda, 
stará okna jsou nevyhovující a 
tím dochází k velkým únikům 
tepla  

• nevyhovující výtah v DPS, dům 
není zateplen a nejsou vyměněna 
okna, chátrá  

• v DPS chybí venkovní zázemí 
(procházky), chybí společenská 
místnost 

• část romské populace je 
nepřizpůsobivá (kriminalita, 
nepořádek) 

• chybí sociální byty a azylové 
bydlení především pro ženy 
s dětmi 

• chybí služba domov se 
zvláštním režimem  

• sociální služby nedostupné ve 
venkovských obcích 

• nedostatek financí v sociální 
sféře 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 
• zlepšení spolupráce  ze strany ZŠ Březnice k 

sociálnímu oddělení MěÚ Březnice (zaměření na 
prevenci sociálně patolog. jevů ve školním prostředí) 

• lepší údržba venkovních ploch pro volnočasové 
aktivity 

• spolupráce s poskytovateli soc. služeb v Příbrami, lepší 
dostupnost služeb pro občany města Březnice 

• prevence kriminality ve městě prostřednictvím 
kamerového systému 

• získávání financí od sponzorů, z dotací, atd. 
• vytvoření nízkoprahového zařízení pro trávení volného 
času dětí a mládeže 

• nepřetržitá služba městské policie  

• zánik sociální práce v obci II. 
stupně (Březnice)  

• zánik sociálních služeb 
• nárůst sociálně-patologických 

jevů 
• šíření drog 
• migrující Romové 
• skládka v Chrástu navštěvovaná 

nepřizpůsobivými občany 
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SWOT analýza Rozvoj sociálních služeb Třemšínsko 

SILNÉ  SLABÉ 
• poskytovatelé sociálních služeb:Centrum Rožmitál pod 

Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb - domov pro 
seniory a domov se zvláštním režimem 

• Město Rožmitál pod Třemšínem – pečovatelská služba 
• dobrá spolupráce poskytovatelů s městem Rožmitál pod 

Třemšínem 
• dobře fungující Svazek obcí mikroregionu Třemšín 
• dobrá informovanost občanů - Třemšínské listy (vydává 

Svazek obcí mikroregionu Třemšín) 
• dobře fungující organizace: 
• Rozmarýnek -  mateřské centrum   
• Klub důchodců 
• Český červený kříž 
• Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 
• možnost výběru služeb od různých poskytovatelů: Farní 

charita Příbram (pečovatelské služby, odlehčovací 
služby, ošetřovatelské služby), Pečovatelská služba 
Města Rožmitál pod Třemšínem (terénní a ambulantní 
služby dostupné také pro okolní obce), Centrum 
Rožmitál pod Třemšínem (domov pro seniory, domov se 
zvláštním režimem) 

• domy zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou – 
36 bytů, chráněné byty – 14 bytů) 

• dostupná škola, školka, speciální škola, umělecká škola 
• zdravotní středisko ve městě   
• zajištěné dopravní spojení do okolních obcí i Přibrami 
• dostupnost sociálních služeb v Přibrami 
• volnočasové aktivity pro děti (umělecká škola, hasiči, 

skaut, sportovní aktivity)  
• dobré životní prostředí 
   

• nedostatek pracovních míst 
• nepřizpůsobiví občané žijící na 

sociálních dávkách 
• nedostupnost rané péče 
• malá informovanost o 

sociálních službách v Příbrami 
a okolí 

• chybí pracovní příležitosti pro 
absolventy speciální školy a 
další osoby se zdravotním 
postižením 

• chybí denní stacionář 
(absolventi speciální školy, 
osoby se zdravotním 
postižením, senioři) 

• absence geriatrické sestry 
• bariéry ve městě 

(architektonické bariéry, 
chodníky) 

  
  
 
 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 
• Centrum Rožmitál pod Třemšínem: 
       oprava střechy, oplocení, zateplení, okna 
• Město Rožmitál pod Třemšínem - více bytů v domech 

zvláštního určení 
• možnost vytvoření zázemí pro poskytovatele sociálních 

služeb (raná péče) 
• speciální škola – možnost využití volné kapacity 

(prostory, personál) pro poskytování sociálních služeb 
(např. raná péče, stacionář)   

• využití dobrého životního prostředí pro rozšíření 
poskytování sociálních služeb v regionu 

• vytvoření pracovních míst 

• nedostatek finančních 
prostředků na poskytování 
sociálních služeb  

• změna sociální politiky města 
Rožmitál pod Třemšínem 

• zadluženost občanů a z toho 
vyplývající důsledky 
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SWOT analýza Rozvoj sociálních služeb Jinecko 

SILNÉ  SLABÉ 
• 2 domy s malometrážními byty pro seniory 
• Mateřské centrum 
• sociální a občanská komise (vítání občánků, 

gratulace seniorům) 
• samospráva má zájem řešit sociální 

problémy 
• Klub seniorů  - setkání 1x týdně  
• Svaz žen (karnevaly a výlety pro děti atd.) 
• mateřská škola a základní škola 
• zdravotní středisko 
• dětské a víceúčelové hřiště, sportovní areál 
• dobrá informovanost občanů ( Jinecký 

zpravodaj) 
• malá vzdálenost od Příbrami a Hořovic  
      (dostupnost sítě sociálních služeb) 
• zajištěný rozvoz obědů 
• zájmové a sportovní organizace (hasiči, 

zahrádkáři, včelaři, myslivci, atd.) 

• chybí pečovatelská služba  
• špatná dostupnost domova pro seniory 
• není dostupná služba pro lidi bez přístřeší 
• chybí zázemí pro bezdomovce 
• chybí nízkoprahový  klub nebo 

nízkoprahové centrum pro mládež 
• málo volnočasových aktivit pro děti 

školního věku 
• málo lidí s kvalifikací pro sociální práci, 

málo dobrovolníků 
• omezené množství finančních prostředků 

pro sociální péči 
• nedostatek pracovních míst 
• chybí tělocvična v základní škole 
• špatná dostupnost kultury v Příbrami 

(spojení), malé zázemí pro kulturu v Jincích 
• chybí stanice policie ČR (prevence a řešení 

kriminality)  
  
 
 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 
• zajišťování dostupnosti pečovatelské služby  
     (vyhledání vhodných poskytovatelů,  
     vytvoření zázemí) 
• monitorování lidí, kteří potřebují sociální 

pomoc 
• větší spolupráce obce III. stupně s ostatními 

obcemi na území SO ORP 
• osvěta ohledně možností příspěvků na péči 

a jeho využití 
• zvyšování informovanosti o dostupnosti 

sociálních služeb 
• zajištění krátkodobého hlídání dětí 
• výstavba nového kulturního zařízení 

(volnočasové aktivity) 
• odstraňování architektonických bariér 

• malý zájem veřejnosti o řešení veřejných 
věcí 

• zánik subjektů pracujících v sociální oblasti 
v případě nedostatku financí 
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SWOT analýza Rozvoj sociálních služeb Kamýcko 

SILNÉ  SLABÉ 
• Farní charita Starý Knín (sociálně aktivizační 

služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, odlehčovací služby, osobní 
asistence pečovatelská služba)   

• KROK (odlehčovací služby,  týdenní 
stacionáře) 

• ochota obcí a občanů řešit sociální problémy 
• projekt „Aktivní občánek“ 
• dostatek hřišť a tělocvičen v Kamýku nad Vlt. 
• aktivní činnost neziskových organizací (Svaz 

důchodců ČR, Sdružení přátel tanečního 
souboru Kamýček, Sokol, sbory dobrovolných 
hasičů, sportovní kluby atd.) 

• byty pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením (v Kamýku nad Vlt.) 

• byty pro nízkopříjmově vymezené skupiny 
obyvatel (v Dolních Hbitech) 

• aktivní zapojení obcí a veřejnosti do 
komunitního plánování sociálních služeb 

• komise při obcích 
 

• nedostatek financí na sociální služby ze 
strany státu 

• profesní nezaměstnanost 
• špatná dopravní obslužnost 
• omezování služeb pro občany na 

venkově (lékařská pomoc, pošty, 
obchody, služby) 

• nedostupnost bydlení v bytech 
zvláštního určení DPS) pro občany 
malých obcí 

• nedostatek informací o dostupnosti 
sociálních služeb 

• nedostatečná péče o děti v některých 
rodinách 

• v některých obcích (např. Jablonná, 
Dolní Hbity) chybí tělocvičny, hřiště 

 
  
 
 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 
• vznik nových pracovních míst 
• vzájemná spolupráce škol, organizací a obcí 
• rozvoj a podpora neziskových organizací 
• změna rozpočtového určení daní jako zdroj 

možného dofinancování sociálních služeb ze 
strany obcí 

• zlepšení spolupráce státu a kraje s obcemi 
      v oblasti plánování a zajištění sociálních  
      služeb 
• prevence rizikového chování 

• nedostatek financí na sociální služby 
• konkurenční boj poskytovatelů soc. 

služeb 
• nekoncepční a netransparentní a 

nerovné financování sociálních služeb 
• nedostatečná motivace ohrožených 

skupin využívat sociální služby 
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3 Strategická část 

 

3.1 Vize, priority, opatření, aktivity  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VIZE   

  
V roce 2014 bude na Příbramsku fungovat ucelený systém kvalitních sociálních služeb. 

Všechny stávající sociální služby budou udrženy a nadále zkvalitňovány a budou se rozvíjet 

dle aktuálních potřeb uživatelů. Síť služeb bude provázaná, dostupná pro různé cílové 

skupiny a věkové kategorie. Zajištění sociálních služeb včetně doprovodných oblastí bude 

rozložené, budou je poskytovat organizace zřizované krajem nebo obcemi, nestátní 

neziskové organizace a fyzické osoby.  

Pomoc poskytovaná prostřednictvím sociálních služeb na Příbramsku bude zachovávat 

lidskou důstojnost osob a bude vycházet z individuálních potřeb. Sociální služby budou 

podporovat rozvoj samostatnosti uživatelů a budou je motivovat k činnostem, které nevedou 

k dlouhodobému setrvávání v nepříznivé sociální situaci nebo v jejím prohlubování. Služby 

na Příbramsku budou posilovat sociální začleňování uživatelů.  

Pro zajištění sociálních služeb bude využito zdrojů Evropské unie, státu i obcí. Rozvoj služeb 

bude podporován procesem komunitního plánování, založeným na spolupráci uživatelů, 

poskytovatelů a zadavatelů služeb. 

 

 

PŘEHLED PRIORIT  
 

PRIORITA:  Udržení systému poskytovaných služeb 
 
PRIORITA:  Zkvalitn ění stávajících sociálních služeb 
 
PRIORITA:  Rozvoj sociálních služeb 
 
PRIORITA:  Zajištění doprovodných oblastí 
 
PRIORITA:  Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb 



 37 

Stručný přehled priorit, opatření a aktivit 
 
 
Udržení a zkvalitnění sítě stávajících sociálních služeb 

 
 
OPATŘENÍ  - Udržení služby azylové domy   
AKTIVITY 
Udržení služeb Azylového domu města Příbram 
 
OPATŘENÍ  - Udržení služeb denní stacionáře a týdenní stacionáře 
AKTIVITY 
Udržení denního stacionáře ALKA 

Udržení denního stacionáře Farní charity Příbram 

Udržení denního stacionáře SANCO   

Udržení týdenního stacionáře KROK  
  
OPATŘENÍ - Udržení služby domovy  pro seniory 
AKTIVITY 
Udržení Domova důchodců Pečovatelské služby města Příbram 

Udržení domova pro seniory Centra Rožmitál pod Třemšínem 

Udržení Domova Březnice 
 
OPATŘENÍ  - Udržení služby intervenční centra  
AKTIVITY 
Udržení intervenčního centra proFem   
 
OPATŘENÍ  -  Udržení služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
AKTIVITY 
Udržení NZDM Bedna 
 
OPATŘENÍ  - Udržení odlehčovacích služeb  
AKTIVITY 
Udržení odlehčovacích služeb ALKA 

Udržení odlehčovacích služeb Farní charity Příbram 

Udržení odlehčovacích služeb KROK  

Udržení odlehčovacích služeb Farní charity Starý Knín 
 
OPATŘENÍ  - Udržení pečovatelské služby 
AKTIVITY 
Udržení pečovatelské služby Farní charity Příbram 

Udržení Pečovatelské služby v Březnici 
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Udržení Pečovatelské služby Města Rožmitál pod Třemšínem 

Udržení Pečovatelské služby města Příbram 
 
OPATŘENÍ  - Udržení průvodcovských a předčitatelských služeb  
AKTIVITY 
Udržení služeb TyfloCentra Praha  
 
OPATŘENÍ  - Udržení sociálně aktivizačních služeb       
AKTIVITY 
Udržení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se  zdravotním postižením   

Udržení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
 
OPATŘENÍ  - Udržení odborného sociálního poradenství 
AKTIVITY 
Udržení odborného sociálního poradenství  ALKA 

Udržení odborného sociálního poradenství Anabell  

Udržení odborného sociálního poradenství v Poradně města Příbram 

Udržení odborného sociálního poradenství  STP v Milíně 

Udržení  Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

Udržení odborného sociálního poradenství proFem  

Udržení odborného sociálního poradenství SNN  

Udržení odborného sociálního poradenství svazu postižených civilizačními chorobami   

Udržení odborného sociálního poradenství STP v Příbrami   

Udržení odborného sociálního poradenství TyfloCentra  

Udržení odborného sociálního poradenství Centra pro ZP   
 
OPATŘENÍ  - Udržení terénních programů a kontaktního centra 
AKTIVITY 
Udržení terénních programů Magdaléna 

Udržení kontaktního centra Magdaléna 
 
OPATŘENÍ - Udržení služby domovy se zvláštním režimem 
 
AKTIVITY 
Udržení  domova se zvláštním režimem v Centru Rožmitál pod Třemšínem,   

Udržení  domova se zvláštním režimem SANCO   
 
OPATŘENÍ  - Udržení osobní asistence 
AKTIVITY 
Udržení osobní asistence Centrem pro ZP   

Udržení osobní asistence STP v Příbrami   
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Udržení osobní asistence Farní Charitou Starý Knín 

Udržení osobní asistence STP v Příbrami 
 
OPATŘENÍ - Udržení  sociální rehabilitace 
AKTIVITY 
Udržení  sociální rehabilitace ALKA 

Udržení  sociální rehabilitace TyfloCentra 
 
OPATŘENÍ -Udržení tísňové péče 
AKTIVITY 
 Udržení  tísňové péče AREÍON pro seniory a zdravotně postižené 
 
 
Rozvoj sociálních služeb 

 
 
OPATŘENÍ  - Rozšíření služby azylové domy   
AKTIVITY 
Zřízení  služby azylové domy  pro muže 

Azylové bydlení pro rodiny s dětmi z celého Příbramska   
 
OPATŘENÍ  - Rozšíření služby denní stacionáře na Březnicko a Třemšínsko 
AKTIVITY 
Zřízení denního stacionáře v Březnici 

Zřízení denního stacionáře v Rožmitále pod Třemšínem 
 
OPATŘENÍ  - Dostupnost krizové pomoci 
AKTIVITY 
Podpora dostupnosti telefonické pomoci 

Podpora dostupnosti krizové pomoci 
 
OPATŘENÍ  -  Dostupnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež mimo Příbram 
AKTIVITY 
Rozšíření  služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež mimo Příbram 
 
OPATŘENÍ  -Rozšíření odlehčovacích služeb  
AKTIVITY 
Zřízení pobytové odlehčovací služby v Příbrami 

Podpora dostupnosti odlehčovacích služby na venkově 
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OPATŘENÍ  - Rozšíření  pečovatelské služby –  Jince a další obce 
AKTIVITY 
Podpora dostupnosti pečovatelské služby na venkově 
 
OPATŘENÍ  - Rozšíření odborného sociálního poradenství 
AKTIVITY 
Zajištění odborného sociálního poradenství pro další skupinu 
 
OPATŘENÍ  - Rozšíření terénních programů   
AKTIVITY 
Vznik terénního programu pro děti a mládež 

Rozšíření terénních programů pro uživatele drog    

Obsazení funkce romského koordinátora 
 
OPATŘENÍ - Rozšíření služby domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem 
AKTIVITY 
Rozšíření služby domovy pro seniory – Kamýk nad Vltavou 

Rozšíření služby domovy se zvláštním režimem   
 
OPATŘENÍ - Zřízení služby chráněné bydlení 
AKTIVITY 
Zřízení chráněného bydlení v Kamýku nad Vltavou 
 
OPATŘENÍ - Rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
AKTIVITY 
Zajištění sociálně aktivizačních služeb v Příbrami   
 
 
Zajištění doprovodných oblastí 

 
 
OPATŘENÍ  -  Prevence sociálně patologických jevů      
AKTIVITY 
Program prevence kriminality Města Příbram 

Podpora činnosti Střediska výchovné péče 

Sociální činnosti ve Věznici Příbram 

Ostatní formy prevence sociálně patolog. jevů v Příbrami   

Prevence sociálně patologických jevů na Jinecku  

Prevence sociálně patologických jevů na Březnicku   
 
OPATŘENÍ  - Dostupnost přístřeší pro různé cílové skupiny     
AKTIVITY 
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 Dostupnost bydlení pro seniory a osoby se ZP 

Dostupnost bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel   

Noclehárna pro osoby bez přístřeší 
 
OPATŘENÍ  -  Podpora rodin s dětmi   
AKTIVITY 
Udržení a rozvoj mateřských center              

Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 
 
OPATŘENÍ  - Odstraňování bariér     
AKTIVITY 
Odstraňování architektonických a dopravních bariér 
 
OPATŘENÍ  - Provázanost sociálních služeb se zdravotní péčí  
AKTIVITY 
Domácí ošetřovatelská péče 

Zajištění hospicové péče 
 
OPATŘENÍ  - Vhodné využití volného času 
 
AKTIVITY 
Dostupnost volnočasových aktivit pro všechny děti 

Dostupnost volnočasových aktivit pro seniory   
 
 
Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb 

 
 
OPATŘENÍ  - Informovanost o sociálních a doprovodných službách 
AKTIVITY 
Zveřejňování informací o sociálních službách 

Vydání katalogu poskytovatelů služeb 
 
OPATŘENÍ - Rozvoj dobrovolnictví    
AKTIVITY 
Dobrovolnické aktivity v Příbrami 
 
OPATŘENÍ – Udržení procesu  komunitního plánování         
AKTIVITY 
Udržení činnosti organizační struktury   

Monitoring a hodnocení plnění plánu   

Aktualizace plánu 
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3. 2 Udržení a zkvalitnění sítě stávajících sociálních služeb 
 

 
OPATŘENÍ  - Udržení služby azylové domy   

 
POPIS OPATŘENÍ 
Město Příbram zajišťuje přechodné ubytování pro matky s dětmi a těhotné ženy ve svém vlastním 
zařízení, kterým je Azylový dům města Příbram. Předmětem činnosti Azylového domu je 
poskytnutí ubytování na dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok. Pro uživatele z Příbrami má služba 
dostatečnou kapacitu. V Azylovém domě je také zajišťována okamžitá pomoc matkám s dětmi, 
které se náhle ocitly bez přístřeší a jsou v ohrožení života nebo zdraví (krizová lůžka).   

 
Aktivita Udržení služeb Azylového domu města Příbram 
Charakteristika aktivity Azylový dům města Příbram bude nadále poskytovat pobytovou 

službu na přechodnou dobu matkám s dětmi v nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení. Dle zákona o sociálních 
službách bude zajištěno ubytování, vytvoření podmínek pro 
samostatnou přípravu stravy, pomoc při uplatňování práv a 
oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí a 
podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 
uživatelů včetně zprostředkování navazujících služeb. Bude 
udržena nabídka výchovných, vzdělávacích a aktivizačních 
činností pro rodiny, dále sociálně-právní poradenství a 
psychologicko-terapeutické služby.   
V Azylovém domě města Příbram bude nadále zajišťována 
okamžitá pomoc matkám s dětmi, které se náhle ocitly bez 
přístřeší a jsou v ohrožení života nebo zdraví a přechodně nejsou 
schopny řešit svojí nepříznivou sociální situaci vlastními silami 
(8 krizových lůžek). Tým pracovníků azylového domu bude 
nadále pracovat na zkvalitňování služeb.   

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Město Příbram 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Azylový dům svaté rodiny Sedlčany, Azylový dům Mokrovraty, 
Poradna pro oběti trestné činnosti a odborné sociální poradenství, 
Poradna pro mezilidské vztahy Příbram, Středisko výchovné péče 
Příbram, Pedagogicko-psychologická poradna Stř. kraje Příbram, 
MPSV, Středočeský kraj, ProFem o.p.s., Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví MěÚ Příbram 

Cílová skupina uživatelů   matky s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy, které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a mají 
trvalé bydliště na území města Příbram 

Spádovost služby město Příbram 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
57 lůžek 

(z toho 8 krizových) 
57 lůžek 

(z toho 8 krizových) 
57 lůžek 

(z toho 8 krizových) 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady 4 200 000 4 400 000 4 600 000  
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OPATŘENÍ  - Udržení služeb denní stacionáře a týdenní stacionáře 

 
POPIS OPATŘENÍ 
Mezi hlavní cíle Komunitního plánování sociálních služeb Příbram patří zajištění provázanosti 
sociálních služeb. V komunitním plánu z roku 2007 bylo uvedeno, že „mezerou“ mezi službami je 
absence center denních služeb a denního nebo týdenního stacionáře pro lidi se zdravotním 
postižením. Cílem bylo podpořit možnost klientů (lidí se zdravotním postižením) žít v přirozeném 
sociálním prostředí a udržet úzký kontakt s rodinou. Proto plán obsahoval aktivity zaměřené na 
hledání možností zřízení center denních služeb, denních stacionářů a týdenních stacionářů 
v Příbrami nebo okolí. Situace se od té doby změnila. Vedle týdenního stacionáře v Kamýku nad 
Vltavou, který funguje dlouhodbě, vznikly v roce 2011 tři denní stacionáře v Příbrami. Každý 
z nich je zaměřen na jinou cílovou skupinu. Denní stacionáře byly zřízeny na základě poptávky 
uživatelů, jsou využívány a do budoucna je potřeba jejich nabídku udržet.  

  
Aktivita Udržení denního stacionáře ALKA  
Charakteristika aktivity ALKA, o.p.s. reagovala na poptávku po ambulantní službě pro 

lidi se zdravotním postižením od 15 let. Městské jesle a 
rehabilitační stacionář v Příbrami zajišťují péči o rozvoj dětí do 
doby jejich přijetí do předškolního zařízení. U dětí s handicapem 
je zajištěna individuální péče maximálně do 15 let věku. 
Navazující služba chyběla. Potřebnost denního stacionáře pro 
osoby nad 15 let byla v roce 2011 v rámci komunitního 
plánování ověřena průzkumem spokojenosti a potřeb uživatelů 
sociálních služeb realizovaným ALKA o.p.s. Průzkum se 
realizoval u 34 rodin s handicapovanými dětmi. Vyplynul z něho 
zájem o denní stacionář, který začal od 1. 7. 2011 fungovat. 
Záměrem je udržet službu i v následujícíh letech. Dle zákona o 
sociálních službách jsou zajištěny tyto činnosti: pomoc při 
zvládání bežných úkonu péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 
hygieně, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Službu 
je možné kombinovat s odpoledními ambulantními službami 
(např. sociální rehabilitací a odlehčovacími službami). 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor ALKA o.p.s. 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Speciální škola Příbram, PB help asistent, Tyflocentrum Příbram, 
Farní charita Příbram 

Cílová skupina uživatelů   osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním 
postižením, osoby s jiným zdravotním postižením  od 15 let, 
resp. po ukončení školní docházky  

Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    

15 uživatelů 15 uživatelů 15 uživatelů 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady 2 409 000 2 550 000 2 700 000 
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Aktivita Udržení denního stacionáře Farní charity Příbram 
Charakteristika aktivity Farní charita Příbram zahájila činnost denního stacionáře ve 

stejný den jako ALKA, o.p.s. Její služba je ale zaměřena na jinou 
cílovou skupinu – seniory. Napomáhá jim setrvávat co nejdéle v 
domácím prostředí. Do budoucna je cílem tuto novou službu 
udržet. Služba zbavuje klienty pocitu samoty a zajišťuje úlevu 
pečující rodině. Službu je možné využívat každý všední den, 
součástí služby může být i doprava do stacionáře a zpět. Po celou 
dobu pobytu je pro klienty zajištěna strava složená ze snídaně, 
svačiny a oběda. Pro klienty jsou dostupné aktivizační a pracovní 
programy s cílem podpořit jejich samostatnost, soběstačnost a 
umožnit sociální začlenění. Tyto programy obsahují například: 
kondiční a rehabilitační cvičení, ergoterapii, muzikoterapii, 
vaření a pečení, canisterapii a nácviky v rámci sociální 
rehabilitace, při níž je klient veden k praktickým dovednostem v 
běžném životě.  

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Farní charita Příbram 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, obce, Středočeský  kraj, MPSV 

Cílová skupina uživatelů   senioři, případně osoby se zdravotním postižením od 19 let   
 Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
30 uživatelů  30 uživatelů 30 uživatelů 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady 1 200 000 1 260 000 1 320 000 

 
Aktivita Udržení denního stacionáře SANCO - Sdružení domácí péče 
Charakteristika aktivity SANCO - Sdružení domácí péče zřídilo denní stacionář na konci 

léta 2011. Je to služba pro další cílovou skupinu. Zřízením 
denního stacionáře doplňuje SANCO program ANDa, který 
poskytuje komplexní nabídku služeb určených pro lidi 
s demencemi a Alzheimerovou nemocí. Program zahrnuje provoz 
oddělení se specializací na Alzheimerovu nemoc a demence, 
denní centrum Domeček, pobyty rodinného typu, podporu 
rodinných pečujících, podporu svépomocné skupiny. Program 
ANDa umožňuje klientům využívat služby podle momentální 
potřeby a umožňuje tak lidem s Alzheimerovou nemocí 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). V rámci 
zkvalitnění služeb je záměrem vybudovat bezbariérový přístup do 
prvního patra „Domečku“.  

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor SANCO - Sdružení domácí péče 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Poskytovatelé sociálních služeb, lékaři, PB HELP Asistenční 
služba 

Cílová skupina uživatelů   lidé s demencemi a Alzheimerovou nemocí 
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Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    

8  uživatelů 8  uživatelů 8  uživatelů 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady 798 000 900 000 945 000 
Investice  200 000 - - 
Zdůvodnění investic vybudování bezbariérového přístupu do 1. patra 

 
Aktivita Udržení týdenního stacionáře KROK  
Charakteristika aktivity Aktivita je zaměřena na udržení služby týdenní stacionář 

v Kamýku nad Vltavou. Od počátku své existence poskytovala 
organizace službu týdenního a denního pobytu dětem a mládeži 
s postižením, zajišťovala zdravotní, fyzioterapeutickou a 
výchovnou péči. Ambulantní služba denní stacionář byla zrušena, 
služba týdenní stacionář bude trvale udržena. V rámci této služby 
bude osobám se sníženou soběstačností poskytováno ubytování,  
strava, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu. Budou zajištěny výchovné, 
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím a sociálně terapeutické činnosti. Pro 
klienty bude nadále dostupná pomoc při uplatňování práv a 
obstarávání osobních záležitostí. V rámci zkvalitnění služby bude 
zajištěn svoz a rozvoz klientů. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor KROK, poskytovatel sociálních služeb 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb,  lékaři, Středočeský kraj, MPSV 

Cílová skupina uživatelů   osoby s kombinovaným postižením a s mentálním postižením 
Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
17 uživatelů 17 uživatelů 17 uživatelů 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady  8 400 000 8 800 000  9 300 000  

 
OPATŘENÍ - Udržení služby domovy pro seniory   

 
POPIS OPATŘENÍ 
Cílem opatření je zajistit poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku nebo zdravotního postižení. Současné trendy v sociálních službách směřují 
k omezování pobytových služeb a podporují život seniorů v přirozeném prostředí. Při určité ztrátě 
soběstačnosti se o sebe osamělí senioři ale nedokáží postarat ani s pomocí pečovatelské služby, 
potřebují službu poskytující celodenní péči. Budoucími uživateli služby domovy pro seniory jsou 
nejenom lidé, kteří zatím žijí ve svém domácím prostředí, ale i část současných obyvatel několika 
domů s pečovatelskou službou. Ti žijí již určitý čas odděleně od svých rodin a lze předpokládat, že 
většina z nich se po ztrátě soběstačnosti nebude vracet do domácího prostředí, ale bude žádat o 
pobytovou službu. Kritériem je zachovat tři zařízení poskytující službu domovy pro seniory na 
území správního obvodu ORP Příbram a udržet tak kapacitu minimálně 264 míst. 
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Aktivita Udržení Domova důchodců Pečovatelské služby města 
Příbram 

Charakteristika aktivity 
 

Pečovatelská služba města Příbram bude trvale zajišťovat službu 
domovy 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 poskytne uživatelům pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu a zprostředkuje jim kontakt 
se společenským prostředím. V Domově důchodců budou 
zajištěny sociálně-terapeutické a aktivizační činnosti. Bude trvale 
zajištěn provoz ošetřovatelského oddělení. Poskytovatel služby 
bude nadále zajišťovat její zkvalitňování. To bude probíhat 
v souladu se zákonem o sociálních službách, se standardy kvality 
a s konkrétními potřebami uživatelů.    

Časový harmonogram  trvale 
Předpokládaný realizátor Pečovatelská služba města Příbram 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, město Příbram, Středočeský kraj, MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů   senioři a osoby se zdravotním postižením 
Spádovost služby město Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
58 lůžek 58 lůžek 58 lůžek 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady 25 000 000 26 300 000 27 700 000 

 
Aktivita Udržení domova pro seniory Centrum Rožmitál pod 

Třemšínem 
Charakteristika aktivity 
 

Poskytovatel sociálních služeb Centrum Rožmitál pod 
Třemšínem je příspěvkovou organizací Středočeského kraje a je 
jedním z největších zařízení svého druhu ve Středočeském kraji. 
Cílem aktivity je udržet v tomto zařízení službu domovy pro 
seniory minimálně ve stávající kapacitě (171 míst). Cílem služby 
je vytváření důstojné životní úrovně s ohledem na individuální 
potřeby uživatelů prostřednictvím zajištění ubytování, které 
umožňuje soukromí. Dále pak stravováním s možností výběru a 
volnočasovými aktivitami s možností výběru. Domov pro seniory 
též poskytuje ošetřovatelskou a zdravotní péči. Služba je trvale 
zkvalitňována. Součástí zvyšování kvality jsou i průběžné opravy 
a údržba budovy. V následujícím období má poskytovatel záměr 
opravit střechu, udělat oplocení, zateplit budovu a vyměnit okna. 

Časový harmonogram trvale 

Předpokládaný realizátor 
Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních 
služeb  

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, Středočeský kraj, obce, MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů   senioři starší 57 let  
Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
171 lůžek 171 lůžek 171 lůžek 
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rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady  36 092 000  36 700 000 37 200 000   
Investice  8 000 000  6 000 000 6 000 000 
Zdůvodnění investic stavební úpravy – viz charakteristika aktivity  

 
Aktivita Udržení Domova Březnice 
Charakteristika aktivity Domov Březnice poskytuje službu domovy pro seniory lidem 

starším 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na 
pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných 
denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu, 
dále seniorům z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo 
nevyhovující sociální situace. Záměrem je udržet v Březnici tuto 
službu minimálně ve stávající kapacitě (35 míst). V zařízení jsou 
jedno až čtyřlůžkové pokoje s vlastním WC a umývacím koutem.  
Domov má vlastní kuchyni. Zaměstnanci zařízení vytvářejí 
podmínky pro rozvíjení kulturně-společenského života uživatelů. 
Je zajištěna zdravotní a sociální péče. Zdravotní úsek poskytuje 
uživatelům stálou komplexní a specializovanou ošetřovatelskou 
péči, včetně rehabilitace. Služba je trvale zkvalitňována. 
V příštím období má poskytovatel záměr vytvořit prostory pro 
odpočinek klientů  vybudováním relaxační místnosti. Budou 
hledány možnosti odstranění stávajících technických nedostatků. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, Středočeský kraj, obce, MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů   senioři starší 65 let 
Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
35 lůžek 35 lůžek 35 lůžek 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady 15 200 000 16 000 000 16 800 000 
Investice  400 000 - 300 000 
Zdůvodnění investic vybudování relaxační místnosti, odstranění tech. nedostatků   
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OPATŘENÍ  - Udržení služby intervenční centra  

 
POPIS OPATŘENÍ 
Služba intervenční centra je zaměřena především na pomoc obětem domácího násilí. Dle zákona o 
sociálních službách je na základě vykázání ze společného obydlí osobě ohrožené násilným 
chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního 
záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra muže být poskytnuta 
rovněž na základe žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné 
obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení 
osoby násilným chováním dozví.  V Příbrami začalo intervenční centrum fungovat v červnu 2011.  

 
Aktivita Udržení intervenčního centra proFem o. p. s. 
Charakteristika aktivity 
 

Intervenční centrum v Příbrami bude nadále poskytovat odbornou 
pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím a 
nebezpečným pronásledováním. Služba je určena také rodinným 
příslušníkům a osobám blízkým, které podporují ohroženou 
osobu v řešení situace domácího násilí. Cílem je pomoci 
ohroženým osobám, aby byly schopny řešit situaci související s 
domácím násilím. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor proFem o. p. s. 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, úřady, obce, policie    

Cílová skupina uživatelů   
 

oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby v krizi, 
senioři  

Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    

380 intervencí 380 intervencí 380 intervencí 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady 360 000 360 000 360 000 

 
OPATŘENÍ  -  Udržení služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

 
POPIS OPATŘENÍ 
Podpořit vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež bylo jedním ze záměrů Komunitního 
plánu sociálních služeb Příbram z roku 2007. Město Příbram mělo zájem podpořit vhodného 
poskytovatele, který prostřednictvím nízkoprahového zařízení pro děti a mládež poskytne služby 
dětem ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem bylo zlepšit kvalitu jejich života 
předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. 
Záměr se podařilo realizovat a od ledna 2010 zajišťuje ambulantní formu služby NZDM Bedna. 
Projekt reaguje na dosavadní absenci práce s "dětmi ulice" v Příbrami a vyplňuje tak prázdné místo 
v kontaktu s nimi. Za poměrně krátkou dobu se ukázalo, že jde opravdu o potřebnou a 
vyhledávanou sociální službu.   
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Aktivita Udržení NZDM Bedna 
Charakteristika aktivity 
 

Cílem je udržet v Příbrami službu nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež i v dalších letech. NZDM Bedna bude nabízet možnost 
trávení volného času v bezpečném prostředí, poskytne dětem a 
mladým lidem zázemí pro setkávání se s vrstevníky, širokou 
škálu volnočasových aktivit a možnost individuálního doučování. 
Děti a mladí lidé mohou v Bedně vyhledat radu, pomoc či 
podporu v situacích, které jsou pro ně obtížně řešitelné. Nabízené 
služby: sociální poradenství, krizová intervence, zprostředkování 
dalších služeb, jednání s institucemi ve prospěch uživatele, 
informační servis, situační intervence, kontakt (rozhovor 
s uživatelem služby na určité téma), poskytnutí prostoru 
(možnost pobytu uživatele v prostorách klubu bez nutnosti 
čerpání dalších služeb), volnočasové aktivity (sportovní, 
výtvarné, hudební, počítačové, deskové hry, časopisy), výchovné 
a vzdělávací aktivity - preventivní programy, doučování. 
Organizace má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Ponton, občanské sdružení 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, školy, město Příbram, obce   

Cílová skupina uživatelů   
 

neorganizované děti a mládež ze sociálně znevýhodněného 
prostředí ve věku od 11 do 20 let   

Spádovost služby Příbram a blízké okolí 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    

  140 uživatelů 140 uživatelů 140 uživatelů 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady  2 508 000   2 508 000  2 508 000 
Poznámka 
 

Předpokládaný počet uživatelů služby/rok: 140 
Maximální počet osob v klubu v jeden okamžik: 50 osob 
Maximální počet intervencí/rok/pracovník: 2880 intervencí 

 
OPATŘENÍ  - Udržení odlehčovacích služeb  

 
POPIS OPATŘENÍ 
Na Příbramsku je několik poskytovatelů odlehčovací služby. Služba je určena osobám se 
zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje 
osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba 
zahrnuje 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, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti 
a pomoc při prosazování práv a zájmů. Cílem je udržet odlehčovací služby všech stávajících 
poskytovatelů, kteří jí poskytují v různých formách (ambulantní, terénní, pobytová) a pro různé 
cílové skupiny. Dále je záměrem doplnit  pobytovou odlehčovací službu v Příbrami (toto téma je 
řešeno v kapitole Rozvoj služeb).  
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Aktivita  Udržení odlehčovacích služeb ALKA 
Charakteristika aktivity 
 

V Centru péče o handicapované ALKA bude udržena ambulantní  
a terénní forma poskytování odlehčovacích služeb pro děti se 
zdravotním postižením. Služba je využívána zejména rodiči, kteří 
jsou zaměstnáni nebo rodičem či opatrovníkem, který žije s 
dítětem sám a nemá možnost, aby ho někdo v péči vystřídal. 
Služba je poskytována často v návaznosti na dodavatelsky 
zajištěnou přepravu klienta ze školy, dále v návaznosti např. na 
sociální rehabilitaci, fyzioterapii nebo ergoterapii. Rodič, který 
pracuje, má pak zajištěnu péči o dítě i v odpoledních hodinách, 
současně i s účastí dítěte na dalších aktivizačních činnostech, a 
po skončení zaměstnání si dítě nebo vyzvedne v zařízení. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor ALKA, o.p.s.  
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MPSV, Středočeský kraj, město Příbram, obce, poskytovatelé 
(např. Speciální škola Příbram,  PB help asistent, TyfloCentrum 
Příbram, Farní charita Příbram). 

Cílová skupina uživatelů   
 

osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním 
postižením,  osoby s jiným zdravotním postižením  

Spádovost služby Příbram, Orlov, Třebsko, Březnice, Milín, Myslín, Buková, 
v případě potřeby další obce  

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
20 klientů 

ambulantní forma 
/10 terénní 

20 klientů 
ambulantní forma 

/10 terénní 

20 klientů 
ambulantní forma 

/10 terénní 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady  800 000 800 000 800 000 

 
Aktivita Udržení odlehčovacích služeb Farní charity Příbram 
Charakteristika aktivity 
 

Farní charita Příbram bude nadále poskytovat terénní odlehčovací 
služby osobám se zdravotním postižením a seniorům, o které 
jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit 
pečující osobě nezbytný odpočinek a pomoci klientovi při 
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při 
podávání jídla a pití, při oblékání, při prostorové orientaci, při 
samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, při přesunu 
na lůžko nebo na vozík, pomoc při osobní hygieně. Dále je cílem 
zajistit zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
doprovod do školy, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové aktivity, 
na úřady, sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti. 
Poskytovatel má záměr navýšit kapacitu z 10 uživatelů na 20.    

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Farní charita Příbram 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, obce, Středočeský kraj, MPSV 

Cílová skupina uživatelů   senioři  a osoby se zdravotním postižením od 10 let 
Spádovost služby Příbram a okruh 20km od Příbrami (např. Drahlín, Obecnice, 

Podlesí, Březnice, Oslí atd.)  
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rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
20 uživatelů 20 uživatelů 20 uživatelů 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady 600 000 630 000 660 000 

 
Aktivita Udržení odlehčovacích služeb KROK     
Charakteristika aktivity 
 

KROK bude nadále poskytovat pobytové odlehčovací služby 
dětem a mladým  lidem s kombinovaným postižením a 
s mentálním postižením. Služba je určena nejenom pro stálé 
klienty zařízení, ale i pro další osoby z Příbramska a širšího 
okolí. V rámci služby budou poskytovány všechny činnosti dle 
zákona o sociálních službách. Služba je dostupná v budově s   
bezbariérovým přístupem. Uživatelé služby jsou ubytováni ve 
vícelůžkových pokojích. K hrám a odpočinku slouží přilehlá 
zahrada, vybavená hracími kouty a pískovištěm. V rámci 
zkvalitnění služby bude zajištěn svoz a rozvoz klientů. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor KROK, poskytovatel sociálních služeb 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, obce, Středočeský kraj, MPSV 

Cílová skupina uživatelů   
 

osoby kombinovaným postižením a osoby s mentálním 
postižením ve věku 3 až 26 let 

Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    

15 uživatelů 15 uživatelů 15 uživatelů 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady  260 000 275 000 280 000 

 
Aktivita Udržení odlehčovacích služeb Farní charity Starý Knín 
Charakteristika aktivity 
 

Farní charita Starý Knín bude nadále poskytovat terénní 
odlehčovací  služby Střediskem sociálních služeb Kamýk nad 
Vltavou, Klučenice, Milešov. Služba vhodně doplňuje ostatní 
terénní služby na území Kamýcka (pečovatelská služba, osobní 
asistence, sociálně aktivizační služby).  

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Farní charita Starý Knín 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, obce, Středočeský kraj, MPSV 

Cílová skupina uživatelů   osoby se zdravotním postižením, senioři  
Spádovost služby Kamýk nad Vltavou a okolní obce 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
 20 20 20 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady neuvedeno neuvedeno neuvedeno 
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OPATŘENÍ  - Udržení pečovatelské služby 

 
POPIS OPATŘENÍ 
Pečovatelská služba je stěžejní sociální službou na Příbramsku. Hlavním poskytovatelem je 
Pečovatelská služba města Příbram, která poskytuje ambulantní a terénní formou službu pro 750 
osob. Dalšími poskytovateli se sídlem zařízení nebo střediska na Příbramsku jsou Farní charita 
Příbram, Pečovatelské služba v Březnici, Pečovatelská služba Města Rožmitál pod Třemšínem a 
Farní Charita Starý Knín. Služba pokrývá velké území Příbramska. Její dostupnost v místech, kde 
chybí, je řešena v kapitole Rozvoj služeb. 

 
Aktivita Udržení pečovatelské služby Farní charity Příbram 

Charakteristika aktivity 
 

Farní charita Příbram bude nadále poskytovat pečovatelskou 
službu rodinám s dětmi, osobám se zdravotním postižením a 
seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba 
bude poskytována terénní formou v přirozeném prostředí. Služba 
spočívá v pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu (pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání atd.), pomoci 
při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoci při jejím 
zajištění, donášce jídla, pomoci při zajištění chodu domácnosti, 
zprostředkování kontaktu s jinými lidmi, pomoci při prosazování 
práv a zájmů. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Farní charita Příbram 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, Středočeský kraj, obce, MPSV, Domovy 
důchodců (Příbram, Dobříš, Rožmitál, Sedlčany atd.), Hospic 
Prachatice 

Cílová skupina uživatelů   rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, senioři 

Spádovost služby 
převážně Příbram a dále obce cca do 20 km od Příbrami – např. 
Rožmitál, Březnice, Tochovice 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
100 uživatelů 100 uživatelů 100 uživatelů 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady  1 200 000  1 260 000 1 320 000  

 
Aktivita Udržení Pečovatelské služby v Březnici 

Charakteristika aktivity 
 

Terénní pečovatelská služba města Březnice bude nadále 
poskytovat služby seniorům v přirozeném domácím prostředí. 
Služba jim umožní zachovat si v maximální možné míře svůj 
dosavadní způsob života, bude kompenzovat jejich sníženou 
soběstačnost a oddálí nutnost ústavní péče. Pečovatelská služba 
bude poskytována v pracovních dnech, budou zajištěny činnosti 
dle zákona o sociálních službách.  

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Město Březnice   
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, Středočeský kraj, MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů   senioři a osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi 
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Spádovost služby město Březnice a příslušné osady 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    

76 uživatelů  78 uživatelů 80 uživatelů  
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady 1 490 000 1 560 000 1 660 000 

 
Aktivita Udržení Pečovatelské služby Města Rožmitál pod Třemšínem 

Charakteristika aktivity Rožmitál pod Třemšínem bude trvale zajišťovat pečovatelskou 
službou prostřednictvím svého zařízení Pečovatelská služba 
Města Rožmitál pod Třemšínem. Cíle jsou  zaměřeny na zajištění 
služeb dle potřeb uživatelů, zajištění základních potřeb uživatelů 
s důrazem na individualitu každého uživatele, podporu 
soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy a podporu kvalitního života 
uživatelů v jejich domácím prostředí. Služba bude poskytována v 
pracovní dny a v pracovní době zaměstnanců pečovatelské  
služby.  

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Město Rožmitál pod Třemšínem 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, Středočeský kraj, obce, MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů   osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem (dětmi), senioři  

Spádovost služby 
Rožmitál  pod Třemšínem a dále ostatní okolní obce na základě 
smlouvy s těmito obcemi 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
 150 uživatelů 150 uživatelů 150 uživatelů 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady  2 200 000 2 300 000 2 400 000 

 
Aktivita Udržení Pečovatelské služby města Příbram   

Charakteristika aktivity 
 

Pečovatelská služba města Příbram bude nadále zajišťovat 
poskytování pečovatelské služby ve stávajícím rozsahu, v případě 
zvýšení poptávky navýší kapacitu.  
Služba je převážně poskytována docházkou pracovníků přímé 
obslužné péče do domácností klientů, a to jak v domech 
s pečovatelskou službou (celkem 5 domů s 326 byty zvláštního 
určení o kapacitě 381 obyvatel), nebo v klasických domácnostech 
klientů v terénu, případně klienti navštěvují střediska osobní 
hygieny. Pečovatelská služba je určena seniorům, dále občanům 
zdravotně postiženým a v určitých situacích daných zákonem i 
rodinám s dětmi. Vedle činností vyplývajících ze zákona o 
sociálních službách bude nadále dostupná i celá řada dalších 
úkonů pečovatelské služby (fakultativní úkony) jako např. 
masáže, kadeřnictví, zdravotní terapie atd. V rámci zkvalitnění 
služby je záměrem vybudovat společenské centrum pro setkávání 
lidí žijících v domech s pečovatelskou službou v Příbrami i 
v domácím prostředí. 

Časový harmonogram trvale 
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Předpokládaný realizátor Pečovatelská služba města Příbram 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Příbram, poskytovatelé, Středočeský kraj, MPSV 

Cílová skupina uživatelů   senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi 
Spádovost služby Příbram  

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
 750 uživatelů 750 uživatelů 750 uživatelů 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady 18 000 000 18 800 000 19 500 000 
Investice  50 000 000  -  - 
Zdůvodnění investic vybudování společenského centra 

 
Aktivita Udržení pečovatelské služby Farní Charity Starý Knín 

Charakteristika aktivity 
 

Farní Charita Starý Knín bude nadále poskytovat službu 
Střediskem sociálních služeb Kamýk nad Vltavou, Klučenice, 
Milešov. Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním 
postižením, kteří žijí ve vlastních domácnostech, ale nejsou 
schopni bez pomoci jiné osoby zvládnout běžnou péči o svou 
osobu, zajistit chod domácnosti nebo si udržet kontakt se 
společenským prostředím. Pomoc v jejich nepříznivé sociální 
situaci se děje formou poskytnutí informací (základní bezplatné 
poradenství) a v případě přání klienta i následným poskytováním 
pečovatelských služeb. Ty jsou poskytovány v pracovní dny 
podle předem dohodnutých termínů. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Farní Charita Starý Knín 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, Středočeský kraj, obce, MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů    senioři, osoby se zdravotním postižením  
Spádovost služby  Kamýk nad Vltavou a okolní obce 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
110 110 110 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady 18 000 000 18 900 000  19 800 000 

Poznámka 
Provozní náklady celkem - celkové náklady na službu v zařízení 
poskytovatele (není vyčleněno středisko) 

 
OPATŘENÍ  - Udržení průvodcovských a předčitatelských služeb  

 
POPIS OPATŘENÍ 
Zdravotní postižení často vyčleňuje lidi ze společnosti. V Příbrami fungují různé organizace, které 
pomáhají důsledky handicapu zmírňovat a umožňují osobám se zdravotním postižením zapojení do 
společenství ostatních lidí. Jedním z nich je příbramské pracoviště TyfloCentra, které poskytuje 
sociální služby od dubna 2006. Prostřednictvím průvodcovské a předčitatelské služby je 
poskytována podpora lidem, kteří vzhledem ke svému zrakovému postižení mají omezenou 
možnost samostatného pohybu, orientace a přístupu k informacím. Cílem této služby je rozšíření 
škály činností, které může člověk se zrakovým postižením samostatně a osobně realizovat. 
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Aktivita Udržení služeb TyfloCentra   

Charakteristika aktivity 
 

TyfloCentrum Praha, o.p.s. – pracoviště Příbram bude trvale 
zajišťovat pomoc lidem se zrakový postižením. Bude nadále 
poskytovat služby prvního kontaktu pro těžce zrakově postižené 
občany, na které budou navazovat další služby včetně 
průvodcovských a předčitatelských služeb. Služba obsahuje tyto 
základní činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor TyfloCentrum Praha , o.p.s. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

SONS, Středisko výcviku vodících psů, Tyfloservis, o. p. s., 
Pobytové, rekvalifikační a rehabilitační centrum pro nevidomé 
Dědina, o.p.s., další poskytovatelé,  Středočeský kraj, MPSV 

Cílová skupina uživatelů   
osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným 
postižením     

Spádovost služby  Příbram a okolí 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    

 600 600  600 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady 174 000 182 000 191 000 

 
OPATŘENÍ  - Udržení sociálně aktivizačních služeb     
 
POPIS OPATŘENÍ 
Dle zákona o sociálních službách existují dva druhy sociálně aktivizačních služeb:  sociálně-
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociálně-aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi. Poskytování aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
zajišťuje na Příbramsku šest poskytovatelů. Působí v různých lokalitách a jsou zaměřeni na různé 
cílové skupiny. Z tohoto důvodu je potřeba služby všech poskytovatelů udržet. Vzhledem k tomu, 
že obsah jejich činnosti je velmi podobný, je tento záměr v plánu řešen jednou aktivitou. Služby  
pro rodiny s dětmi zajišťuje jeden poskytovatel na území Kamýcka. Službu je potřeba udržet, vedle 
toho je potřeba zajistit její poskytování i v Příbrami. Toto téma je řešeno v kapitole Rozvoj služeb.  

 
Aktivita Udržení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se  

zdravotním postižením u všech stávajících poskytovatelů  
Charakteristika aktivity 
 

Na Příbramsku budou udrženy sociálně aktivizační služby, které 
budou ambulantní, popřípadě terénní formou poskytovat pomoc 
osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním 
postižením ohroženým sociálním vyloučením. V rámci služby 
bude zajištěno zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. Služby budou nadále poskytovat: 
• Centrum péče o handicapované ALKA – pro osoby 

s mentálním nebo kombinovaným postižením 
• Farní charita Starý Knín – pro osoby se ZP a seniory 
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• Klub DEMKA - pro osoby se ZP (převážně s dg DMO - 
dětská mozková obrna) 

• Svaz  tělesně postižených v Milíně – pro osoby se ZP  
• Svaz  tělesně postižených v Příbrami - pro osoby se ZP  
• TyfloCentrum – pro osoby se zrakovým postižením nebo 

osoby s kombinovaným postižením     
Časový harmonogram trvale 

Předpokládaný realizátor 

Alka, o.p.s. 
Farní charita Starý Knín 
Klub DEMKA 
Místní organizace svazu tělesně postižených v ČR, o.s. Milín 
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,okresní organizace 
TyfloCentrum, o.p.s 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

další poskytovatelé, obce, Středočeský kraj, MPSV 

Cílová skupina uživatelů   senioři a osoby se  zdravotním postižením 

Spádovost služby 
Příbram, Milín, Kamýk nad Vltavou a okolní obce, u některých 
poskytovatelů celé území správního obvodu ORP Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady nevyčísleno nevyčísleno nevyčísleno 

Poznámka 

- kapacitu nelze správě vyčíslit, někteří poskytovatelé uvádí 
kapacitu v počtu uživatelů, někteří v počtu kontaktů  
- provozní náklady nelze celkově vyčíslit, Farní charita Starý 
Knín nemá rozpočítané náklady na středisko   

 
Aktivita Udržení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi  

Charakteristika aktivity 
 

Farní charita Starý Knín bude nadále poskytovat tuto službu 
Střediskem sociálních služeb Kamýk nad Vltavou, Klučenice, 
Milešov. Ambulantní služba je poskytována rodině s dítětem, 
u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj 
ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, 
kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Služba 
obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zajištění 
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti          
a pomoc při prosazování práv a zájmů.   

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Farní Charita Starý Knín 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, Středočeský kraj, obce, MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů   rodiny s dětmi 
Spádovost služby Kamýk nad Vltavou a okolní obce 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
120 120 120 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady neuvedeno neuvedeno neuvedeno 
 



 57 

 OPATŘENÍ  - Udržení odborného sociálního poradenství 

 
POPIS OPATŘENÍ 
Základní sociální poradenství nabízejí všichni poskytovatelé sociálních služeb. Významným 
způsobem ho zajišťuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram. Vedle sociálního 
poradenství je na Příbramsku dostupné i odborné sociální poradenství. Nabízí ho celkem 11 
organizací, jejich pomoc je zaměřena na různé cílové skupiny. V roce 2007 vyplynulo z průzkumu 
mezi veřejností (anketa), že sociální poradenství je nejžádanější službou. V roce 2011 bylo zjištění 
stejné. Vzhledem k tomu je potřeba zachovat odborné poradenství u všech jeho stávajících  
poskytovatelů  a rozšířit ho pro další cílovou skupinu (řešeno v kapitole Rozvoj služeb).   

 
Aktivita Udržení odborného sociálního poradenství  ALKA 

Charakteristika aktivity 
 

Prostřednictvím ALKA, o.p.s. bude trvale poskytováno odborné 
sociální poradenství. Bude nadále nabízeno stálým uživatelům 
služeb Centra péče o handicapované ALKA a jejich rodinám, v 
menší míře jednorázově ostatním zájemcům. V rámci   
poradenství jsou podporováni uživatelé, jejich rodiče a 
opatrovníci v náročné situaci. Služba jim pomáhá formou, která 
zohledňuje individuální rozdíly uživatelů a jejich rodin při 
uplatňování práv a oprávněných zájmů, např. při zdlouhavých 
řešeních přiznání dávek a příspěvků pro osoby s těžkým 
zdravotním postižením (OTZP), odvoláních, při zajišťování 
pomůcek, při řešení situací, kdy rodiče a opatrovníci potřebují 
pomoci zajistit pravidelnou návaznou péči o dítě nebo 
opatrovance v průběhu dne, při hledání řešení způsobu sociální 
rehabilitace OTZP v souvislosti s ukončením školní docházky a 
vedení uživatele k osamostatnění v jeho dospělém životě, řeší 
také smluvní náležitosti poskytovaných služeb, poskytuje 
psychosociální podporu uživatelům a jejich rodinám, apod. 
Služba bude nadále poskytována zejména ambulantní formou, v 
případě potřeby terénní formou.  

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor ALKA, o.p.s.  

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MPSV, Středočeský kraj, město Příbram, obce, poskytovatelé 
(např. Speciální škola Příbram, PB help asistent, TyfloCentrum 
Příbram, Farní charita Příbram) 

Cílová skupina uživatelů   
osoby s tělesným, mentálním, kombinovaným a jiným 
zdravotním postižením těžšího charakteru do 64 let věku 

Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    

240 intervencí 240 intervencí 240 intervencí 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady 300 000 300 000 300 000 
Poznámka  intervence je 30 minut jednání ve prospěch klienta 
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Aktivita  Udržení odborného sociálního poradenství Anabell 

Charakteristika aktivity 
 

Odborné sociální poradenství Anabell je na Příbramsku novou 
službou. Kontaktní centrum Anabell Příbram jí poskytuje od 
června 2010. Prostřednictvím poradenství je poskytována pomoc 
a podpora osobám postiženým a ohroženým poruchami příjmu 
potravy. Služba pomáhá hledat a nalézat východiska k řešení 
problémů, spojených s nevhodným stravováním. Záměrem je 
udržet v Příbrami tuto službu i v následujících letech, protože 
cílová skupina lidí s poruchami příjmu potravy je jedna z nejvíce 
rostoucích ohrožených skupin (zaujímá největší podíl mezi 
osobami se zdravotním postižením až 6 - 8 % v populaci, 
přičemž v nejvíce ohrožené věkové skupině dívek a mladých žen 
ve věku 13 - 25 let to může být i více). 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Občanské sdružení Anabell 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé,  MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů   
osoby s poruchami příjmu potravy (tedy s nemocemi jako jsou 
mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání)  

Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    

384 384 384 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady 158 000 179 000 200 000 

 
Aktivita Udržení odborného sociálního poradenství v Poradně města 

Příbram 
Charakteristika aktivity 
 

Od června 2010 má město Příbram zaregistrovanou sociální 
službu odborné sociální poradenství. Po poskytování bezplatné 
pomoci formou tzv. občanské poradny byla v příbramském 
regionu velká poptávka, její zajištění bylo i jedním ze záměrů 
komunitního plánu z roku 2007. Město Příbram se rozhodlo tuto 
mezeru v síti poskytovaných sociálních služeb zaplnit vlastním 
projektem. Cílem aktivity je udržet poradenství i v následujících 
letech. Město Příbram poskytuje v rámci odborného sociálního 
poradenství (zahrnuje rodinné právo, pracovní právo, 
problematiku bydlení, obranu proti diskriminaci, ochranu 
v právním systému, přestupkové právo) i pomoc obětem trestné 
činnosti, obětem domácího násilí a také osobám, které se ocitly 
v tzv. dluhové pasti. Služba je poskytována minimálně 12 hodin 
týdně.  

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Město Příbram 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

další poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb v regionu, 
MPSV, Středočeský kraj 

Cílová skupina uživatelů   
osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti a 
domácího násilí, etnické menšiny, rodiny s dětmi, osoby s dluhy 

Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 
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rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
1 200 intervencí 1300 intervencí 1 400 intervencí 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady 310 000  330 000  350 000  

Aktivita  Udržení odborného sociálního poradenství STP  v Milíně 

Charakteristika aktivity V Milín ě a dalších obcích bude nadále udrženo poskytování 
odborného poradenství pro osoby se zdravotním postižením 
prostřednictvím Místní organizace svazu tělesně postižených v 
ČR, o.s. Milín. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a 
pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Místní organizace svazu tělesně postižených v ČR, o.s. Milín 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, Středočeský kraj, město Milín, obce, MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů   osoby se zdravotním postižením bez omezení věku 
Spádovost služby 13 obcí milínského regionu (Milín, Pečice, Solenice, Kamýk, 

Zbenice, Tochovice, Ostrov, Lazsko, Buk, Kamenná, Zalužany, 
Chraštice, Milešov), případně další obce území správního obvodu 
ORP Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
400 uživatelů 400 uživatelů 400 uživatelů 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady 230 000 240 000 255 000 

 

Aktivita Udržení odborného sociálního poradenství Poradny pro 
rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

Charakteristika aktivity 
 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy bude nadále 
poskytovat ambulantní odborné služby a pomoc při řešení poruch 
partnerských, manželských, rodinných a jiných mezilidských 
vztahů formou poradenství a psychoterapie. Poradna přispívá 
prostřednictvím odborného působení k odstraňování příčin 
konfliktů aktuálních i potencionálních. Úkolem poradny je 
profesionálním přístupem umožnit klientovi získání náhledu, 
orientaci v situacích a objevit v sobě schopnost nalézt řešení.   

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, Středočeský kraj, město Příbram, obce, MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů   oběti domácího násilí, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi 
Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
neuvedeno neuvedeno neuvedeno 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady neuvedeno neuvedeno neuvedeno 
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Aktivita Udržení odborného sociálního poradenství proFem 

Charakteristika aktivity 
 

proFem o.p.s. zajistí nadále poskytování odborného sociálně-
právního poradenství. Jde o poskytnutí pomoci a podpory 
osobám ohroženým a postiženým domácím násilím a ženám 
postiženým jakoukoli formou násilí. Služba vede oběti domácího 
násilí ke zvládnutí krizové situace vlastními silami za účelem 
opětovného začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí. 
Součástí služby je také poskytnutí potřebných informací a v 
případě potřeby i zprostředkování potřebné pomoci vedoucí k 
vyřešení aktuální nepříznivé situace. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor proFem o.p.s. 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, Středočeský kraj, město Příbram, obce, MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů   oběti domácího násilí bez omezení věku 
Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
 260 ambulantní/ 

104 terénní  
260 ambulantní/ 

104 terénní 
260 ambulantní/ 

104 terénní 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady 240 000 250 000 265 000 

 
Aktivita Udržení odborného sociálního poradenství SNN 

Charakteristika aktivity Aktivita je zaměřena na udržení odborného sociálního 
poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby prostřednictvím 
Svazu  neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum 
o.s. v Příbrami. Poradenství obsahuje zejména:  
- kontrolu sluchadel a jejich drobné opravy 
- zácvik používání sluchadel 
- seznámení s dalšími pomůckami usnadňujícími komunikaci 
- možnosti odstranění komunikačních bariér a zlepšení orientace 
ve společnosti 
- zprostředkování dalších potřebných kontaktů 
- individuální poradenství v místě bydliště  
Služba je poskytována ambulantní i terénní formou, součástí je 
půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené. 

Časový harmonogram trvale 

Předpokládaný realizátor 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, krajská organizace 
Středočeského kraje 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, Středočeský kraj, město Příbram, obce, MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů   osoby se sluchovým postižením 
Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
1 500 intervencí 1 500 intervencí 1 500 intervencí 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady neuvedeno  neuvedeno neuvedeno 
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Aktivita Udržení odborného sociálního poradenství svazu postižených 
civilizačními chorobami  

Charakteristika aktivity 
 

Aktivita je zaměřena na udržení odborného sociálního 
poradenství pro osoby s civilizačními chorobami prostřednictvím 
Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. – Příbram. 
Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při 
prosazování práv a zájmů. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, Středočeský kraj, město Příbram, obce, MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů   
osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním 
postižením, senioři 

Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    

225 225 225 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady 83 000 85 000 90 000 

 
Aktivita Udržení odborného sociálního poradenství STP Příbram 

Charakteristika aktivity 
 

Aktivita je zaměřena na udržení odborného sociálního 
poradenství poskytovaného prostřednictvím Svazu tělesně 
postižených v České republice, o.s., okresní organizace 
v Příbrami. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a 
pomoc při prosazování práv a zájmů.  

Časový harmonogram trvale 

Předpokládaný realizátor 
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní 
organizace 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, Středočeský kraj, město Příbram, obce, MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů   osoby se zdravotním postižením bez omezení věku 
Spádovost služby Příbram a okolí 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
60 intervencí 60 intervencí 60 intervencí 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

 
Aktivita Udržení odborného sociálního poradenství TyfloCentra 

Charakteristika aktivity 
 

Aktivita je zaměřena na udržení odborného sociálního 
poradenství poskytovaného prostřednictvím TyfloCentra Praha, 
o.p.s. – pracoviště Příbram. Cílem poradenství je předat 
uživatelům a jejich blízkému okolí informace z oblasti sociální a 
pracovně-právní a informace o možnostech kompenzace 
zrakového postižení. 

Časový harmonogram trvale 
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Předpokládaný realizátor TyfloCentrum Praha , o.p.s.   
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, Středočeský kraj, město Příbram, obce, MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů   
osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným 
postižením     

Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    

200 intervencí 200 intervencí 200 intervencí 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady 250 000 265 000 280 000 

 
Aktivita Udržení odborného sociálního poradenství Centra pro ZP    

Charakteristika aktivity 
 

Aktivita je zaměřena na udržení odborného sociálního 
poradenství poskytovaného prostřednictvím Centra pro zdravotně 
postižené Příbram. Služba pomáhá lidem se ZP při řešení jejich  
nepříznivé sociální situace nebo osamělosti. Součástí služby je 
mimo jiné poskytnutí informací a rad při odstraňování 
architektonických bariér, poskytnutí informací a rad při získávání 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, jejich zapůjčování, 
zácviku a servisu, provozování půjčoven rehabilitačních a 
kompenzačních pomůcek, poskytnutí informací a rad v oblasti 
vzdělávání, pracovního uplatnění, sociální rehabilitace a dalších 
oblastí souvisejících s problémy osob se zdravotním postižením.  

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, Středočeský kraj, město Příbram, obce, MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů   osoby se zdravotním postižením a senioři 
Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
650 intervencí 650 intervencí 650 intervencí 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady 230 000 230 000 230 000 

 
OPATŘENÍ  - Udržení terénních programů a kontaktního centra 

 
POPIS OPATŘENÍ 
V Příbrami je prostřednictvím poskytovatele Magdaléna, o.p.s. zajištěna pomoc pro uživatele 
nelegálních návykových látek. Program zahrnuje dvě služby: kontaktní centrum a terénní 
programy. Služby podporují osoby v obtížné situaci, která vyplývá z patologického způsobu života, 
jehož součástí je užívání návykových látek. Dále zajišťují podporu i osobám z narušeného 
sociálního okolí přímé klientely. Poskytování služeb má význam z hlediska ochrany společnosti 
před nežádoucími dopady šíření drog. Obě služby je potřeba v Příbrami udržet, žádoucí je i 
rozšiřování terénních programů do lokalit mimo Příbram.     
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Aktivita Udržení terénních programů Magdaléna    

Charakteristika aktivity 
 

Magdaléna o.p.s. nadále zajistí službu terénní programy 
prostřednictvím Centra adiktologických služeb Magdaléna 
Příbram. Terénní program je určen uživatelům návykových látek, 
především rizikovým - injekčním uživatelům drog. Terénní 
program je specifickou formou sociální, mobilní nízkoprahové 
služby přímo na ulici, tedy v přirozeném prostředí 
potencionálních uživatelů služby. Klientům je poskytován 
informační servis, výměnný program, krizová intervence, 
základní sociálně-právní poradenství, asistenční služby, 
zprostředkování kontaktu s dalšími odbornými službami. Cílem 
služby je především minimalizovat zdravotní a sociální rizika 
spojená s užíváním drog a jejich dopady na širokou veřejnost. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Magdaléna o.p.s. 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, Středočeský kraj, město Příbram, obce, MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů   
uživatelé nelegálních drog, klienti substitučního programu, 
rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké osoby uživatelů 
návykových látek 

Spádovost služby Příbramsko, Březnicko 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    

 2000 kontaktů 2000 kontaktů   2000 kontaktů   
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady 3 192 704  3 258 485 3 237 800  

 
Aktivita Udržení kontaktního centra Magdaléna    

Charakteristika aktivity 
 

Magdaléna o.p.s. nadále zajistí službu kontaktní centrum 
prostřednictvím Centra adiktologických služeb Magdaléna 
Příbram. Služba je určena osobám, které užívají návykové látky a 
jejich blízkým. Jedná se o informační servis, výměnný injekční 
program, základní zdravotní ošetření, základní hygienický a 
potravinový servis, základní sociálně právní poradenství, 
asistenční službu, krizovou intervence a individuální a rodinné 
odborné poradenství. Cílem služeb je především minimalizovat 
zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog a jejich 
dopady na jedince i širokou veřejnost. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Magdaléna o.p.s. 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, Středočeský kraj, město Příbram, obce, MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů   
uživatelé nelegálních drog, klienti substitučního programu, blízké 
osoby uživatelů návykových látek 

Spádovost služby Příbramsko, Březnicko 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    

2000 kontaktů  2000 kontaktů  2000 kontaktů  
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady 2 487 158 2 561 773 2 570 200 
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OPATŘENÍ – Udržení služby domovy se zvláštním režimem 

 
POPIS OPATŘENÍ 
Pobytová služba domovy se zvláštním režimem je určená 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 
domovy pro seniory, potřebují zvláštní péči. Na Příbramsku ji zajišťují dva poskytovatelé - 
Centrum Rožmitál pod Třemšínem a SANCO - Sdružení domácí péče. Služby obou poskytovatelů 
je nutné udržet. Zároveň je potřeba hledat možnost zajištění této služby i v Příbrami (řešeno 
v kapitole Rozvoj služeb).  

 

Aktivita Udržení domova se zvláštním režimem v Centru Rožmitál 
pod Třemšínem  

Charakteristika aktivity 
 

Centrum Rožmitál pod Třemšínem bude nadále poskytovat 
pobytovou službu domovy se zvláštním režimem, určenou pro 
uživatele s diagnózou demence bez vážnějších poruch chování, 
organickou emoční labilitou, organické poruchy nálad lehkého, 
případně středního stupně, stařeckou demencí a Alzheimerovou 
chorobou. V rámci služby budou nadále zajištěny činnosti 
vyplývající ze zákona o sociálních službách. 

Časový harmonogram trvale 

Předpokládaný realizátor 
Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních 
služeb  

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, Středočeský kraj, obce, MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů   osoby s chronickým duševním onemocněním od 57 let výše 
Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
44 uživatelů  44 uživatelů  44 uživatelů 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady 13 758 000 14 000 000  14 250 000 

 
Aktivita Udržení domova se zvláštním režimem SANCO - Sdružení 

domácí péče 
Charakteristika aktivity 
 

SANCO - Sdružení domácí péče bude nadále poskytovat 
pobytovou službu domovy se zvláštním režimem, určenou pro 
osoby  s demencí a Alzheimerovou chorobou. V rámci služby 
budou zajištěny základní činnosti vyplývající ze zákona o 
sociálních službách - poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, 
pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí.  

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor SANCO - Sdružení domácí péče 
Předpokládané poskytovatelé, Středočeský kraj, obce, MPSV 
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spolupracující subjekty  
Cílová skupina uživatelů   osoby s Alzheimerovou nemocí a demencí 
Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
25 uživatelů 25 uživatelů 25 uživatelů 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady 6 157 000 6 465 000 6 780 000 

 
OPATŘENÍ  - Udržení osobní asistence 

 
POPIS OPATŘENÍ 
Na Příbramsku je zajištěna služba osobní asistence, nabízejí jí celkem tři poskytovatelé - Centrum 
pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., 
okresní organizace a Farní Charita Starý Knín. Kapacitu služby je potřeba udržet, důvodem je snaha 
umožnit lidem žít co nejdéle v přirozeném prostředí za pomoci terénních služeb.  

 
Aktivita Udržení osobní asistence Centrem pro ZP   

Charakteristika aktivity 
 

Prostřednictvím Centra pro zdravotně postižené Příbram bude 
nadále poskytována osobní asistence lidem se zdravotním 
postižením, kteří jí potřebují. Budou nabízeny tyto konkrétní 
služby: základní sociální poradenství, pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, 
pomoc při zajištění stravy a při zajištění chodu domácnosti, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  záležitostí.  

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, Středočeský kraj, město Příbram, obce, MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů   osoby se zdravotním postižením a senioři 
Spádovost služby Příbram a okolí 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
8 uživatelů 8 uživatelů  8 uživatelů 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady 660 000 660 000 660 000 

 
Aktivita Udržení osobní asistence Svazem tělesně postižených 

Charakteristika aktivity 
 

Svaz tělesně postižených bude nadále poskytovat osobní asistenci 
v Příbrami v přirozeném sociálním prostředí osobám se 
zdravotním postižením a seniorům. V rámci služby budou 
zajištěny činnosti vyplývající ze zákona o sociálních službách.    

Časový harmonogram trvale 

Předpokládaný realizátor 
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.,okresní 
organizace 

Předpokládané poskytovatelé, Středočeský kraj, město Příbram, obce, MPSV 
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spolupracující subjekty  
Cílová skupina uživatelů   osoby se zdravotním postižením, senioři 
Spádovost služby Příbram, Narysov, Jince, Milín, Lhotka, případně další obce 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
10 uživatelů 10 uživatelů 10 uživatelů 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady  310 000 330 000 350 000 

 
Aktivita Udržení osobní asistence Farní Charitou Starý Knín 

Charakteristika aktivity 
 

Farní Charita Starý Knín zajistí nadále poskytování osobní 
asistence v Kamýku nad Vltavou a okolí (prostřednictvím 
Střediska sociálních služeb Kamýk nad Vltavou, Klučenice, 
Milešov). V rámci služby budou zajištěny činnosti vyplývající ze 
zákona o sociálních službách.    

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Farní Charita Starý Knín 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, Středočeský kraj, město Příbram, obce, MPSV 
 

Cílová skupina uživatelů   osoby se zdravotním postižením, senioři 
Spádovost služby Kamýk nad Vltavou a okolní obce 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
20 20 20 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady  12 000 000 12 500 000 12 500 000 

Poznámka 
Provozní náklady celkem - celkové náklady na službu v zařízení 
poskytovatele (středisko není samostatně vyčísleno). 

 
OPATŘENÍ  - Udržení sociální rehabilitace 

 
POPIS OPATŘENÍ 
V Příbrami jsou dva poskytovatelé sociální rehabilitace – služby, která zahrnuje soubor činností 
zaměřených na nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením. Činnosti směřují 
k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na dlouhodobě 
nepříznivý zdravotní stav osoby. Cílem je nalezení vhodného pracovního uplatnění. Poskytovatelé 
se zaměřují na různé cílové skupiny, jejich služby je potřeba udržet.  

 
 Aktivita  Udržení sociální rehabilitace ALKA 

Charakteristika aktivity 
 

ALKA, o.p.s. bude nadále poskytovat sociální rehabilitaci 
osobám s kombinovaným postižením a s mentálním postižením. 
Hlavním cílem je co nejvyšší míra sociálního začlenění klientů a 
možnost jejich života v běžných každodenních podmínkách v 
rodině, ve škole, při zájmových činnostech. Služba je 
poskytována v několika rovinách: 
- sociální rehabilitace v návaznosti na fyzioterapii 
- sociální rehabilitace jako součást služeb poskytovaných 
speciálním pedagogem 
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- sociální rehabilitace jako služba poskytovaná v příbramské 
speciální škole formou podpory maximálně možné samostatnosti   
v průběhu vyučování 
- sociální rehabilitace zaměřená na konkrétní nácviky 
sebeobslužných činností (jídlo, hygiena, nákup atd). 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor ALKA, o.p.s.  

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MPSV, Středočeský kraj, město Příbram, obce, poskytovatelé 
(např. Speciální škola Příbram, PB help asistent, Tyflocentrum 
Příbram, Farní charita Příbram) 

Cílová skupina uživatelů   
osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním 
postižením,  osoby s jiným zdravotním postižením  

Spádovost služby 
Příbram, Březnice, Bohutín, Orlov, Milín, Třebsko, Buková, 
Drahlín, Kamenná, Milešov,  případně další obce na Příbramsku    

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
45 uživatelů   45 uživatelů   45 uživatelů   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady  900 000 900 000 900 000 

Poznámka 
kapacita:  
30 uživatelů ambulantní forma / 15 uživatelů terénní forma 

 
Aktivita Udržení sociální rehabilitace TyfloCentra 

Charakteristika aktivity 
 

V rámci pomoci lidem se zrakovým postižením bude   
TyfloCentrum Praha, o.p.s. – pracoviště Příbram poskytovat 
sociální rehabilitaci. Jedná se o soubor činností zaměřených na 
nácvik potřebných dovedností lidí se zrakovým postižením. 
Činnosti směřují k dosažení samostatnosti a soběstačnosti 
v nejvyšší možné míře s ohledem na dlouhodobě nepříznivý 
zdravotní stav osoby. Cílem je nalezení vhodného pracovního 
uplatnění.   

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor TyfloCentrum Praha , o.p.s. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, 
Středisko výcviku vodících psů, Tyfloservis, o. p. s., Pobytové, 
rekvalifikační a rehabilitační centrum pro nevidomé Dědina, 
o.p.s., další poskytovatelé, obce, Středočeský kraj, MPSV 

Cílová skupina uživatelů   osoby se zrakovým postižením, s kombinovaným postižením     
Spádovost služby Příbram a okolí 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
1000   1000 1000 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady 175 000 180 000 185 000 
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OPATŘENÍ  -Udržení tísňové péče 

 
POPIS OPATŘENÍ 
V Příbrami a v Březnici je dostupná tísňová péče (projekt AREÍON), která osamělým osobám 
umožňuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a poskytuje neodkladnou pomoc v 
krizové situaci. Záměrem je udržet službu i do budoucna. 
 

Aktivita Udržení  tísňové péče AREÍON pro seniory a zdravotně 
postižené 

Charakteristika aktivity 
 

ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně 
postižené – regionální pracoviště Příbram bude nadále v Příbrami 
zajišťovat tísňovou péči. Tato služba bude nadále dostupná i 
v Březnici. Služba zajišťuje nepřetržitou distanční hlasovou a 
elektronickou komunikaci s osobami vystavenými stálému 
vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého 
zhoršení jejich zdravotního stavu. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Život 90 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

MPSV, Středočeský kraj, město Příbram, poskytovatelé 

Cílová skupina uživatelů   senioři  a osoby se zdravotním postižením 
Spádovost služby Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
90 uživatelů 90 uživatelů 90 uživatelů 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady 250 000 250 000 250 000 

Poznámka 
Kapacita 90 uživatelů je součtem 80 uživatelů v Příbrami a 10 
uživatelů v Březnici. 
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3.3 Rozvoj sociálních služeb 
 

 
OPATŘENÍ  - Rozšíření služby azylové domy   

 
POPIS OPATŘENÍ 
V Příbrami zajišťuje přechodné ubytování pro matky s dětmi a těhotné ženy Azylový dům města 
Příbram. Na Příbramsku chybí azylové bydlení pro muže, potenciálními klienty jsou zejména muži 
opouštějící výkon trestu, kteří nemají na svobodě žádné zázemí. Vstup do svobodného života bez 
podpory většinou vede k dalšímu páchání trestné činnosti. Dočasný pobyt v azylovém domě a 
vhodná práce by pro ně byly příležitostí k lepšímu začlenění se do společnosti. Na Příbramsku také 
přibývají rodiny, které ztrácejí bydlení vlivem předluženosti, nebo důsledkem jiných nepříznivých 
okolností. Vzhledem k tomu, že Azylový dům města Příbram je určen pro matky z Příbrami, je 
potřeba řešit situaci s ohledem na celé území správního obvodu ORP Příbram.  
 

Aktivita Zřízení  služby azylové domy pro muže 
Charakteristika aktivity Hledání možností zajištění azylového bydlení pro muže. Aktivita 

spočívá ve vyhledání poskytovatele a v zajištění prostor pro 
poskytování služby. 

Časový harmonogram od roku 2012  
Předpokládaný realizátor vhodný poskytovatel sociálních služeb  
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

další poskytovatelé, obce, Věznice Příbram atd. 

Cílová skupina uživatelů   muži bez přístřeší  
Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
10 uživatelů 10 uživatelů 10 uživatelů 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady 750 000 775 000 800 000 
 

Aktivita Azylové bydlení pro rodiny s dětmi z celého Příbramska   
Charakteristika aktivity Hledání možností zajištění azylového bydlení pro rodiny s dětmi 

nebo matky s dětmi z celého Příbramska. Aktivita spočívá ve 
změně podmínek pro přijímání klientů do Azylového domu 
města Příbram nebo v navýšení kapacity služby prostřednictvím 
vyhledání dalšího vhodného poskytovatele a v zajištění prostor.   

Časový harmonogram od roku 2012  
Předpokládaný realizátor vhodný poskytovatel sociálních služeb  
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, obce 

Cílová skupina uživatelů   rodiny s dětmi   nebo matky s dětmi 
Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
(navýšení) 20 lůžek 20 lůžek 20 lůžek 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady 1 500 000    1 570 000  1 650 000  
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OPATŘENÍ  - Rozšíření služby denní stacionáře na Březnicko a Třemšínsko 

 
POPIS OPATŘENÍ 
V roce 2011 fungují v Příbrami tři denní stacionáře a jeden stacionář týdenní. Tato služba chybí 
v jihozápadní části území  správního obvodu ORP Příbram, na Březnicku a Třemšínsku. Službu je 
potřeba zajistit samostatně pro dvě cílové skupiny – pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

 
Aktivita Zřízení denního stacionáře v Březnici 
Charakteristika aktivity Zajištění služby denní stacionáře v Domově Březnice. V zařízení 

se poskytuje služba domovy pro seniory. Doplnění služby denní 
stacionáře by umožnilo části seniorů z Březnicka žít v domácím 
prostředí a zároveň využívat ambulantní službu, která obsahuje 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 
při osobní hygieně, poskytnutí stravy, vzdělávací a aktivizační 
činnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.  

Časový harmonogram od roku 2012  
Předpokládaný realizátor Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb  
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé, obce, Středočeský kraj  

Cílová skupina uživatelů   senioři 
Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
neurčeno neurčeno neurčeno 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady neurčeno neurčeno neurčeno 
 

Aktivita Zřízení denního stacionáře v Rožmitále pod Třemšínem 
Charakteristika aktivity Hledání možností zajištění denního stacionáře nebo centra 

denních služeb v Rožmitále pod Třemšínem. Cílem je poskytnout 
vhodnou sociální službu osobám se zdravotním postižením, 
zejména absolventům speciální školy. Služba je povede k udržení 
dovedností a vědomostí, které získali během docházky na 
základní speciální školu v Rožmitále pod Třemšínem. Je potřeba 
pokračovat ve zdokonalování  jejich dalšího rozvoje a 
v socializaci (rozvoj sebeobsluhy, pracovní a výtvarné činnosti, 
zapojování do společenského života atd). Zřízení služby spočívá 
v zajištění prostor (může nabídnout speciální škola) a ve 
vyhledání vhodného poskytovatele. Službu by bylo vhodné 
doplnit chráněnými dílnami.     

Časový harmonogram vznik od roku 2013 
Předpokládaný realizátor vhodný poskytovatel sociálních služeb  
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Rožmitál  pod Třemšínem, Základní škola praktická a 
Základní škola speciální  Rožmitál  pod Třemšínem, obce, 
poskytovatelé  

Cílová skupina uživatelů   osoby se zdravotním postižením  
Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 
Předpokládaná kapacita    rok 2012 rok 2013 rok 2014 
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20 uživatelů 20 uživatelů  20 uživatelů 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady neurčeno neurčeno neurčeno 
 

OPATŘENÍ  – Dostupnost krizové pomoci 

 
POPIS OPATŘENÍ 
V Příbramsku není dostatečně zajištěna krizová pomoc, je dostupná jen pro určité cílové skupiny 
(matky s dětmi, oběti domácího násilí). Není zajištěna místní telefonická krizová intervence pro 
osoby v akutní krizi ani krizová pomoc jako ambulantní nebo pobytová služba. V Azylovém domě 
města Příbram jsou krizová lůžka pro matky s dětmi, chybí krizová lůžka pro ostatní cílové skupiny 
(zejména pro mladé lidi). Téma bylo řešeno při komunitním plánování  v letech 2006 - 2007 i při 
aktualizaci plánu v roce 2010 – 2011. Řešení problematiky spočívá hlavně ve vyhledání vhodného 
poskytovatele, který by zajistil ucelený program pomoci lidem v akutní krizi .  
 

Aktivita Podpora dostupnosti telefonické krizové intervence 

Charakteristika aktivity Vyhledání vhodného poskytovatele, který by na  Příbramsku 
poskytoval telefonickou krizová intervenci. Jde o soubor metod a 
technik krizové práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá 
jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založený na 
jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu. 

Časový harmonogram vznik v roce 2012 - 2014 
Předpokládaný realizátor vhodný poskytovatel sociálních služeb  
Cílová skupina uživatelů   osoby v akutní krizi  
Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

 

Aktivita Podpora dostupnosti krizové pomoci 
Charakteristika aktivity Vyhledání vhodného poskytovatele, který by na  Příbramsku 

zajistil krizovou pomoc pro osoby, které se nacházejí v situaci 
ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svojí 
nepříznivou situaci vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí 
ubytování, poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy), 
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.   

Časový harmonogram vznik v roce 2012 - 2014 
Předpokládaný realizátor vhodný poskytovatel sociálních služeb 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Policie ČR, Městská policie Příbram, Městská policie Březnice, 
Středisko výchovné péče Příbram, OSVZ MěÚ Příbram, 
poskytovatelé, obce, Jihočeský kraj, MPSV 

Cílová skupina uživatelů   osoby v akutní krizi   
Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
neuvedeno neuvedeno neuvedeno 
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OPATŘENÍ  -  Dostupnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež mimo Příbram 

 
POPIS OPATŘENÍ 
Podpora vzniku nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Příbrami byla jedním ze záměrů 
Komunitního plánu sociálních služeb Příbram z roku 2007. Záměr byl splněn, v Příbrami úspěšně 
funguje NZDM Bedna. Při plánování v roce 2010 – 2011 vyplynulo, že službu nízkoprahová centra 
je potřeba rozšiřovat i mimo větší města. Obce vnímají dostupnost této služby jako významnou 
prevenci proti šíření patologických jevů a jako prevenci rozvoje kriminality. 

 

Aktivita Rozšíření  služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
mimo Příbram 

Charakteristika aktivity Hledání možností, jak rozšířit nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež i do dalších obcí na území správního obvodu ORP 
Příbram, které o tuto službu mají zájem (Jince, Březnice). Jednou 
z možností řešení je i vznik a rozšíření terénních programů pro 
děti a mládež. 

Časový harmonogram 2012 - 2014 
Předpokládaný realizátor vhodný poskytovatel sociálních služeb  
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce,  Ponton - občanské sdružení, další poskytovatelé, MPSV, 
Středočeský kraj 

Cílová skupina uživatelů   neorganizované děti a mládež, zejména ze sociálně 
znevýhodněného prostředí 

Spádovost služby Jince, Březnice  
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
 neurčeno neurčeno neurčeno 

 

OPATŘENÍ  – Rozšíření odlehčovacích služeb  

 
POPIS OPATŘENÍ 
Na Příbramsku je několik poskytovatelů odlehčovací služby. Poskytují jí různou formou, různým 
cílovým skupinám a v různých lokalitách. Chybí pobytová odlehčovací služba pro seniory 
v Příbrami a je potřeba rozšiřovat terénní odlehčovací službu na venkově.  

 
Aktivita Zřízení pobytové odlehčovací služby v Příbrami  
Charakteristika aktivity V Příbrami bude trvale zajištěna pobytová odlehčovací služba. 

Služba je určena pro krátkodobý (3 dny až 3 měsíce) pobyt  osob, 
které mají sníženou soběstačnost (z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení) a o které je jinak 
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby 
je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Službu by 
mohla zajistit Pečovatelská služba Města Příbram, zřízení služby 
je závislé na získání (vybudování) vhodných prostor. 

Časový harmonogram 2012 - 2013 
Předpokládaný realizátor Pečovatelská služba Města Příbram  
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Příbram, ostatní poskytovatelé, MPSV, Středočeský kraj  

Cílová skupina uživatelů   senioři a osoby se zdravotním postižením  
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Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    

 5 uživatelů 5 uživatelů 5 uživatelů 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady 1 000 000  1 050 000   1 100 000    

 
Aktivita Podpora dostupnosti odlehčovací služby na venkově 
Charakteristika aktivity Aktivita je zaměřena na podporu dostupnosti terénní odlehčovací 

služby v některých lokalitách mimo Příbram. Je například 
dostupná na Kamýcku, chybí například na Jinecku. Služba se 
poskytuje v domácím prostředí klienta, cílem je podpořit pečující 
osoby a umožnit jim potřebný odpočinek a vyřízení potřebných 
záležitostí. Dostupnost odlehčovací služby a dalších terénních 
služeb pomáhá udržet klienta v přirozeném prostředí.   

Časový harmonogram 2012 - 2014 
Předpokládaný realizátor poskytovatelé odlehčovacích služeb   
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, ostatní poskytovatelé, MPSV, Středočeský kraj  

Cílová skupina uživatelů   senioři a osoby se zdravotním postižením  
Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
navýšení neurčeno navýšení neurčeno navýšení neurčeno 

 
OPATŘENÍ  – Rozšíření  pečovatelské služby – Jince a další obce 

 
POPIS OPATŘENÍ 
Pečovatelská služba je nejvyužívanější službou na Příbramsku. Služba plně pokrývá poptávku 
v Příbrami, v Rožmitále pod Třemšínem, v Březnici, v Kamýku nad Vltavou a dalších obcích. 
V některých lokalitách je stále nedostupná, příkladem jsou Jince a okolí. V Jincích je dobře 
zajištěna rozvážka obědů soukromým subjektem, chybí ale zajištění dalších činností, které 
pečovatelská služba vykonává (nákupy, úklid, praní prádla atd.). V roce 2011 v Jincích tento 
nedostatek efektivně řešili, mapovali počet klientů a vyhledali vhodného dodavatele služby, který 
může případně poskytnout i služby návazné (pobytové). Tuto praxi je potřeba využít i v dalších 
obcích, ve kterých pečovatelskou službu postrádají.   

 
Aktivita Podpora dostupnosti pečovatelské služby na venkově 
Charakteristika aktivity Aktivita je zaměřena na podporu dostupnosti pečovatelské služby 

mimo Příbram. Poskytovatelé a obce budou mapovat potřebnost 
služby a budou hledat možnosti jejího zajištění. V souvislosti 
s tím je potřeba zajišťovat osvětu místních samospráv a 
potenciálních uživatelů podáváním informací o pečovatelské 
službě a způsobech jejího využívání a také o možnostech získání 
příspěvků na péči. Dostupnost pečovatelské služby zlepší kvalitu 
života seniorů, pomůže je udržet v přirozeném prostředí a 
částečně sníží poptávku po pobytových službách.  

Časový harmonogram 2012 - 2014 



 74 

Předpokládaný realizátor poskytovatelé pečovatelské služby   
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, lékaři, ostatní poskytovatelé, MPSV, Středočeský kraj  

Cílová skupina uživatelů   senioři a osoby se zdravotním postižením  
Spádovost služby celé území správního obvodu ORP Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
 neurčeno neurčeno neurčeno 

 

OPATŘENÍ  - Rozšíření odborného sociálního poradenství 

 
POPIS OPATŘENÍ 
Odborné sociálního poradenství nabízí v Příbrami celkem 11 organizací, jejich pomoc je zaměřena 
na různé cílové skupiny. V procesu plánování sociálních služeb vyplynulo, že je potřeba zajistit 
odbornou práci s další cílovou skupinou, kterou jsou lidé se závislostmi. V Příbrami je 
prostřednictvím poskytovatele Magdaléna, o.p.s. zajištěna pomoc pro uživatele nelegálních 
návykových látek. Program zahrnuje dvě služby: kontaktní centrum a terénní programy. Není 
řešená problematika gamblerství a jiných závislostí (PC, internet, workoholismus). To je možno 
zajistit vhodným sociálním poradenstvím. 
 

Aktivita Zajištění odborného poradenství pro další skupinu 
Charakteristika aktivity Zajištění odborného poradenství pro lidi se závislostmi na 

výherních automatech, počítačových hrách, internetu a práci. 
Závislosti ohrožují nejenom lidi, kteří jim propadli, ale mají 
negativní dopad i na jejich okolí. Problém závislostí narůstá,  
odborného poradenství ho pomůže snižovat. Řešení spočívá ve 
vyhledání vhodného poskytovatele, případně v zajištění prostor 
pro fungování služby.  

Časový harmonogram 2012 - 2013 
Předpokládaný realizátor poskytovatel odborného poradenství 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, ostatní poskytovatelé, lékaři, MPSV, Středočeský kraj  

Cílová skupina uživatelů   lidé se závislostmi  
Spádovost služby služba v Příbrami, dostupná pro lidi z celého území správního 

obvodu ORP Příbram 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
 neurčeno neurčeno neurčeno 

 

OPATŘENÍ  - Rozšíření terénních programů   

 
POPIS OPATŘENÍ 
Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které jsou ohroženy rizikovým způsobem 
života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je 
tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Rozšíření terénních programů 
na Příbramsku souvisí s již zavedenými službami, které poskytuje Ponton prostřednictvím NZDM 
Bedna a Magdaléna, o.p.s prostřednictvím Centra adiktologických služeb Magdaléna Příbram. 
NZDM Bedna je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které poskytuje v Příbrami službu 
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ambulantní formou. Na základě zkušenosti z kontaktní práce v NZDM Bedna bylo zjištěno, že mezi 
mladými lidmi ve věku 11-20 let existuje řada těch, kteří by služby NZDM Bedna přivítali, ale 
z mnoha různých důvodů nechtějí využívat ambulantní formu služby. Zároveň byla zjištěna 
poptávka po sociálních službách nízkoprahového charakteru i u cílové skupiny mladší 11 let. Proto 
je potřeba vytvořit  samostatný  terénní program, kterým se rozšíří spektrum nabízených služeb pro 
děti a mládež.  
V komunitním plánu města Příbrami 2007 bylo opatření „Prevence užívání drog“. Opatření bylo 
zaměřeno na udržení komplexního projektu primární, sekundární a terciární prevence užívání 
návykových látek. V období aktualizace plánu v roce 2010 - 2011 mají služby zaměřené na 
drogovou problematiku v síti sociálních služeb v Příbrami pevné a místo. Jejich poskytování je 
potřeba šířit i do dalších lokalit. 
Město Příbram připravuje obsazení funkce romského koordinátora, cílem je snižovat riziko 
sociálního vyloučení romské populace.  
 

Aktivita  Vznik terénního programu pro děti a mládež 
Charakteristika aktivity Cílem nového terénního programu je vyhledávat a kontaktovat 

mladé lidi z Příbrami a okolí, kteří se ocitli v obtížné životní 
situaci, usilovat o jejich sociální začlenění a pozitivní změnu 
způsobu života. Terénní pracovníci budou přicházet do 
vytipovaných lokalit, kde tráví volný čas neorganizované děti a 
mládež. Budou s nimi navazovat kontakty, nejčastěji pomocí 
nabídky zajímavých činností, rozhovorem, zapojením se do 
činností dětí. Seznámí se s lokalitou, s její charakteristikou a 
jednotlivými uživateli. Budou sledovat a rozkrývat sociální 
vazby, příslušnost k partám a případné vztahy mezi nimi. 
Poskytnou nutnou krizovou intervenci s ohledem na konkrétní 
situaci a konkrétního uživatele. V případě potřeby zajistí 
doprovod, odkaz či zprostředkování služby. Nabídnou  možnosti 
smysluplného trávení volného času, podpoří vytváření 
samostatných drobných akcí a posílí sociální dovednosti.  

Časový harmonogram vznik služby v roce 2013 
Předpokládaný realizátor Ponton, občanské sdružení 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Příbram, obce, ostatní poskytovatelé, školy, MPSV, 
Středočeský kraj 

Cílová skupina uživatelů   
 

Cílovou skupinou by byly neorganizované děti a mládež, 
zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí z Příbrami. 
Upřesnění věkového rozmezí cílové skupiny se bude odvíjet od 
monitoringu lokalit a zjištění potřebnosti mezi cílovou skupinou. 

Spádovost služby Příbram a blízké okolí 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    

-   50 uživatelů 50 uživatelů 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady - 1 400 000 1 400 000 
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Aktivita Rozšíření terénních programů pro uživatele drog    
Charakteristika aktivity Magdaléna, o.p.s. bude rozšiřovat službu terénní programy do 

dalších lokalit Příbramska. Služba je určena zejména rizikovým 
uživatelům návykových látek - injekčním uživatelům drog. 
Terénní program je specifickou formou sociální, mobilní a 
nízkoprahové služby přímo na ulici. V roce 2011 probíhá úspěšná 
spolupráce města Březnice a Centra adiktologických služeb 
Magdaléna Příbram, která je zaměřena na zajištění dostupnosti 
terénního programu  na Březnicku. Tuto praxi je potřeba využít i 
v dalších lokalitách Příbramska.    

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Magdaléna, o.p.s. 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce   

Cílová skupina uživatelů    uživatelé nelegálních drog 
Spádovost služby  celé  území správního obvodu ORP Příbram 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
 neurčeno neurčeno neurčeno 

 

Aktivita Obsazení funkce romského koordinátora  
Charakteristika aktivity Město Příbram obsadí funkci romského koordinátora. Cílem je 

snižovat riziko sociálního vyloučení romské populace.  
Koordinátor bude pracovat terénním způsobem, bude vyhledávat 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a bude 
minimalizovat rizika jejich způsobu života. Pomůže jim při 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.  

Časový harmonogram vznik služby 2012   
Předpokládaný realizátor Město Příbram 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

organizace, obce, školy, úřady   

Cílová skupina uživatelů   sociálně vyloučené komunity 
Spádovost služby Příbram a okolí 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
 neurčeno neurčeno neurčeno 
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OPATŘENÍ - Rozšíření služby domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem 

 
POPIS OPATŘENÍ 
Na Příbramsku je nedostatečná kapacita služby domovy pro seniory a domovy se zvláštním 
režimem. Služba domovy pro seniory  je  pro občany města Příbrami zajištěna v Domově důchodců 
Pečovatelské služby města Příbram. Na Příbramsku tuto službu dále poskytují dvě krajská zařízení - 
Centrum Rožmitál pod Třemšínem a Domov Březnice. Záměrem je vybudovat další zařízení 
v Kamýku nad Vltavou. Malá kapacita služby domovy se zvláštním režimem byla řešena již 
v komunitním plánu města Příbram z roku 2007. Tehdy byla služba dostupná pro jednu cílovou 
skupinu - osoby s Alzheimerovou nemocí (poskytovatel SANCO). Vznikl záměr zajistit službu i 
pro další skupiny seniorů, kteří nemohou využívat domov pro seniory z důvodu kontraindikace 
(demence, chronické duševní onemocnění, závislost na alkoholu). V roce 2011 je plánování 
zaměřeno na celé území správního obvodu ORP Příbram. Službu domovy se zvláštním režimem 
zajišťují dva poskytovatelé, je to Centrum Rožmitál pod Třemšínem a SANCO - Sdružení domácí 
péče. Kapacita služby je nedostatečná, záměr poskytovat službu prostřednictvím dalšího zařízení 
v Příbrami trvá.  

 
Aktivita  Rozšíření služby domovy pro seniory – Kamýk nad Vltavou 
Charakteristika aktivity V Kamýku nad Vltavou bude vybudováno zařízení poskytující 

službu domovy pro seniory. Služba chybí, její zajištění plánuje 
Farní Charita Starý Knín ve spolupráci s obcí. Farní Charita Starý 
Knín poskytuje na Kamýcku terénní sociální služby. 

Časový harmonogram 2012 - 2013 
Předpokládaný realizátor Farní Charita Starý Knín 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, ostatní poskytovatelé, MPSV, Středočeský kraj   

Cílová skupina uživatelů   senioři  
Spádovost služby Kamýk nad Vltavou  a okolí   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
  50 uživatelů 50 uživatelů  50 uživatelů 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 
náklady 11 000 000 11 500 000 12 000 000 
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Aktivita Rozšíření služby domovy se zvláštním režimem   
Charakteristika aktivity Na Příbramsku budou hledány možnosti rozšíření kapacity služby 

domov se zvláštním režimem. Je určena pro seniory, kteří mají 
sníženou soběstačnost z důvodu demence nebo Alzheimerovy 
choroby, případně z důvodu chronického duševního onemocnění 
nebo závislosti na návykových látkách. Možnosti zajištění 
služby: 
1. Prostřednictvím Pečovatelské služby města Příbram v Domově 
důchodců Příbram.   
2. Prostřednictvím Domova Březnice.  
3. Prostřednictvím jiného poskytovatele .  
Zajištění služby prostřednictvím Pečovatelské služby města 
Příbram nebo prostřednictvím Domova Březnice by souviselo se 
zajištěním vhodných  prostor a navýšením počtu odborného 
personálu. 

Časový harmonogram  2012 - 2013 
Předpokládaný realizátor Pečovatelská služba města Příbram  

Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Příbram, ostatní poskytovatelé, MPSV, Středočeský kraj 

Cílová skupina uživatelů   senioři se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou,  
chronickým duševním  onemocněním, závislostmi 

Spádovost služby správní obvod ORP Příbram   
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    

  50 uživatelů  50 uživatelů 50 uživatelů 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady 14 000 000 14 700 000 15 400 000 

 
OPATŘENÍ – Zřízení služby chráněného bydlení  

 
POPIS OPATŘENÍ 
Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo 
skupinového bydlení. Osobě se poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta Chráněné 
bydlení je potřeba zajistit v Kamýku nad Vlatavou, půjde o návaznou službu pro klienty KROKu, 
který v současnosti poskytuje služby  týdenní stacionáře a odlehčovací služby.  
 
Aktivita  Zřízení  chráněného bydlení v Kamýku nad Vltavou 
Charakteristika aktivity Zřízení  chráněného bydlení v Kamýku nad Vltavou jako návazné 

služby v KROKu. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění 
chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Cílem 
je zajistit bydlení pro 6 osob ve dvou bytech (dámský a pánský). 
Dalším navazujícím záměrem je vyvoření chráněného bydlení. 

Časový harmonogram 2012 - 2013 
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Předpokládaný realizátor KROK, poskytovatel sociálních služeb 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, ostatní poskytovatelé, MPSV, Středočeský kraj   

Cílová skupina uživatelů   osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním 
postižením 

Spádovost služby Kamýk nad Vltavou  a okolí   
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    

  6 uživatelů 6 uživatelů  6 uživatelů 
rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládané provozní 

náklady 1 500 000 1 600 000 1 700 000 

 
OPATŘENÍ  - Rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

 
POPIS OPATŘENÍ 
Sociálně aktivizační  služby  pro rodiny s dětmi jsou dostupné jen v Kamýku a okolí, kde je nabízí 
Farní Charita Starý Knín. Tyto služby  chybí v Příbrami, jejich zajištění bylo řešeno již v plánu 
z roku 2007. Jedná se o služby poskytované 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.   
 

Aktivita  Zajištění sociálně aktivizačních služeb v Příbrami    

Charakteristika aktivity Zřízení služby sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a 
průběžné mapování její potřebnosti s ohledem na úpravu 
kapacity. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Časový harmonogram 2012 - 2013 
Předpokládaný realizátor vhodný poskytovatel sociálních služeb 

 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Příbram, ostatní poskytovatelé, MPSV, Středočeský kraj   

Cílová skupina uživatelů   rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci  
Spádovost služby Příbram   

rok 2012 rok 2013 rok 2014 Předpokládaná kapacita    
  neurčeno neurčeno   neurčeno 
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3.4 Zajištění doprovodných oblastí 
 

 
OPATŘENÍ  – Prevence sociálně patologických jevů    

 
POPIS OPATŘENÍ 
Prevence sociálně patologických jevů  pomáhá ušetřit peníze na následných službách, které již řeší 
krizové situace. Na Příbramsku jsou zajištěny různé formy prevence, které je potřeba udržet.   
Město Příbram od roku 2008 každoročně zpracovává Městský program prevence kriminality, který 
je projednán v pracovní skupině prevence kriminality a následně schválen Radou města. 
V Městském programu prevence kriminality jsou uvedeny jednotlivé projekty, na jejichž realizaci 
žádá město dotaci od MV ČR. Vedle projektů zařazených do tohoto programu realizuje město řadu 
dalších preventivních aktivit, které jsou zcela hrazeny z  rozpočtu Městské policie Příbram. 
V Příbrami funguje Středisko výchovné péče, které nabízí  pomoc dětem, dospívajícím, rodičům a 
pedagogům. Zabývá se nežádoucím,  problémovým chováním, vztahovými a výchovnými  obtížemi  
v rodině, nedostatečnou školní přizpůsobivostí, negativními vztahy mezi vrstevníky, řešením 
krizových situací.   
Ve Věznici Příbram fungují sociální programy zaměřené na resocializaci. Je to například projekt 
„Již nechci krást, ale pracovat“, Program ZZZ (účelem je zamyslet se a pochopit trestné chování a 
problematiku související s trestnou činností, pokusit se získat dovednosti zaměřené preventivně a 
na neopakování trestné činnosti) a Komplexní reintegrační  program  pro osoby opouštějící 
prostředí Věznice Příbram.  
Na Příbramsku fungují i další formy prevence, které je potřeba do budoucna udržet. 

 
Aktivita Program prevence kriminality Města Příbram 
Charakteristika aktivity V Příbrami bude udržen Program prevence kriminality Města 

Příbram. Jeho jednotlivé projekty jsou prvotně zaměřeny na 
snížení počtu trestných činů a přestupků spáchaných na území 
Města Příbram a zamezení výskytu sociálně-patologických jevů u 
dětí a mládeže. Při řešení aktuálních bezpečnostních problémů 
jsou vhodně kombinovány prvky situační a sociální prevence 
společně s informováním občanů tak, aby realizovaná opatření 
byla co nejefektivnější. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Město Příbram a Městská policie Příbram 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Policie ČR, PMS, OSPOD,SVP, Ponton, proFem, Magdaléna, 
o.p.s., TILIUS, 1. FK Příbram, Spartak Příbram atd. 

Cílová skupina uživatelů   děti a mládež, senioři, oběti trestné činnosti a domácího násilí, 
pachatelé trestné činnosti 

Spádovost   Příbram 
Předpokládané provozní 
náklady 

700 000,- Kč/rok 
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Aktivita Podpora činnosti Střediska výchovné péče 
Charakteristika aktivity 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.  
Město Příbram bude nadále podporovat činnost SVP 
poskytováním prostor. SVP bude nadále spolupracovat s dalšími 
subjekty, které pomáhají lidem v nepříznivé sociální situaci.   

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Diagnostický ústav a středisko výchovné péče 

Ambulantní oddělení Příbram 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

Město Příbram, poskytovatelé sociálních služeb, školy, 
Pedagogicko - psychologická poradna Středočeského kraje, 
pracoviště Příbram 

Cílová skupina uživatelů   děti, dospívající, rodiče, pedagogové 
Spádovost   Příbram a dále území správního obvodu ORP Příbram 
 

Aktivita  Sociální činnosti ve Věznici Příbram  
Charakteristika aktivity Ve Věznici Příbram budou nadále zajištěny tyto sociální činnosti: 

Dlouhodobá léčba drogově závislých ve specializovaném 
oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a 
chování v důsledku zneužívání psychotropních látek (komunitní 
setkávání, skupinová činnost, arteterapie, psychotechniky, 
relaxace, programově diskusní skupiny, jóga). 
Dále poradenství pro drogově závislé, program substituční léčby 
(metadon), program proti kriminálnímu chování „ZZZ“, sociální 
poradenství, duchovní péče, předvýstupní oddělení a příprava na 
propuštění, kompletní lékařská péče. 
Dostupné budou také vzdělávací kurzy (kurz českého jazyka, 
kurz občanské nauky, základní kurz všeobecného vzdělávání,  
kurz zeměpisu, kurz základů psaní na PC,  kurz základů obsluhy 
PC, kurz německého, španělského a anglického jazyka, přípravný 
rekvalifikační kurz obsluhy pro zařízení restauračního typu).     

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Věznice Příbram  
Cílová skupina uživatelů   osoby ve výkonu trestu 
Spádovost   Věznice Příbram  
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Aktivita Ostatní formy prevence sociálně patolog. jevů v Příbrami   
Charakteristika aktivity V Příbrami bude fungovat i další prevence nežádoucích jevů, 

bude zajištěna pomocí: 
- preventivních programů Městské policie Příbram 
- preventivních programů Policie ČR 
- udržení, případně rozšiřování kamerového systému 
- spolupráce Probační a mediační služby ČR s dalšími subjekty 
(poskytovateli sociálních a doprovodných služeb) 
- spolupráce Úřadu práce Příbram s dalšími subjekty 
(poskytovateli sociálních a doprovodných služeb) 
- činností Pedagogicko - psychologické poradny Středočeského -   
  kraje, pracoviště Příbram 
- činností terénních pracovníků 
- činností protidrogového koordinátora města.  

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor město Příbram, Městská policie Příbram, Policie ČR, Probační a 

mediační služba ČR – středisko Příbram, Úřad práce Příbram, 
Pedagogicko-psychologická poradna Příbram, OSVZ MěÚ 
Příbram 

Cílová skupina uživatelů   široká veřejnost    
Spádovost   Příbram 

 
Aktivita Prevence sociálně patologických jevů na Jinecku 

Charakteristika aktivity 

V Jincích budou hledat možností realizace záměrů, které povedou 
ke snížení sociálně patologických jevů. Jedná se o:    
- hledání služby pro osoby bez přístřeší a zajištění zázemí     
- zřízení nízkoprahového centra nebo klubu pro mládež 
- rozšíření volnočasových aktivit pro děti školního věku 
- hledání možností rozšíření pracovních příležitosti  
- zřízení stanice policie ČR (prevence a řešení kriminality). 

Časový harmonogram dle možností v období 2012 - 2014 
Předpokládaný realizátor městys Jince  
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce a organizace na Jinecku, školy, organizace, poskytovatelé 
sociálních a doprovodných služeb v Příbrami  

Cílová skupina uživatelů   široká veřejnost    
Spádovost   Jince a okolní obce 
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Aktivita Prevence sociálně patologických jevů na Březnicku   
Charakteristika aktivity V Březnici bude fungovat prevence sociálně patologických jevů, 

bude zajištěna pomocí: 
- činnosti sociálního oddělení MěÚ Březnice, které vedle 
základního sociálního poradenství poskytuje i široké odborné 
poradenství – oddlužení občanů, návrhy k soudu, zkontaktování 
s poskytovateli soc. služeb (nejde o registrovanou soc. službu) 
- Městské policie Březnice (funguje i v okolních obcích)  
- komise sociálně právní ochrany dětí, v rámci spolupráce 
s OSPOD Příbram 
- Střediska výchovné péče Příbram (v Březnici detaš. pracoviště) 
- CAS Magdaléna - terénní práce s osobami drogově závislými    
- udržení dostatečné nabídky volnočasových  aktivit, spolkové 
činnosti a vzájemné spolupráce organizací, spolků a klubů   
- hledání možností rozšíření pracovních příležitosti  
- řešení nepřizpůsobivosti části romské populace (kriminalita, 
nepořádek) 
- zajištění bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel 
- zlepšení spolupráce ze strany Základní školy Březnice k 
sociálnímu oddělení MěÚ Březnice (zaměření na prevenci 
sociálně patologických jevů ve školním prostředí) 
- posílení spolupráce města Březnice s poskytovateli sociálních a 
doprovodných služeb v Příbrami  
- zřízení kamerového systému 
- zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež  
- zajištění nepřetržitého fungování městské policie 
- řešení problémů souvisejících se skládkou RUMPOLDU u obce 
Chrást (lidé vnikají po uzavření skládky přes plot a vybírají kovy 
apod. za účelem prodeje do sběru - nepřiznaný příjem lidí 
v hmotné nouzi, riziko šíření nakažlivých nemocí).  

Časový harmonogram udržení prevence – trvale 
posílení prevence – dle možností v období 2012 - 2014 

Předpokládaný realizátor město Březnice, Městská policie Březnice, MěÚ Březnice – 
sociální oddělení, ZŠ Březnice, Magdaléna, o.p.s. 

Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce a organizace na Březnicku, poskytovatelé sociálních a 
doprovodných služeb v Příbrami  

Cílová skupina uživatelů   široká veřejnost    
Spádovost   Březnice a okolní obce 
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OPATŘENÍ  –  Dostupnost přístřeší pro různé cílové skupiny 

 
POPIS OPATŘENÍ 
Na Příbramsku je dostupné bydlení v obecních bytech zvláštního určení. Jsou to byty v domech 
s pečovatelskou službou (DPS), určené pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V Příbrami 
je celkem 5 domů s pečovatelskou službou, ve kterých je 335 bytů zvláštního určení. Další tři domy 
s pečovatelskou službou jsou v Březnici (v nich je i chráněné bydlení). V Rožmitále pod 
Třemšínem je 36 bytů v domech s pečovatelskou službou a 14 chráněných bytů. Ve všech těchto 
domech je zajištěno poskytování pečovatelské služby. Na Příbramsku je ještě několik dalších domů 
určených pro bydlení seniorů a zdravotně postižených, ve kterých není pečovatelská služba 
dostupná, je ale nahrazena např. dovážkou obědů. 
V Dolních Hbitech jsou byty pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, v Bohosticích je ubytovna pro 
osoby, které nemají kde žít. Další podobné bydlení je potřeba zachovat a zajistit ho i v jiných 
místech, například v Březnici. Pro osoby bez bydlení z Příbrami je dostupná ubytovna, která 
poskytuje příležitostné přístřeší na noc na nezbytnou dobu. 

 
Aktivita Dostupnost bydlení pro seniory a osoby se ZP  
Charakteristika aktivity Na Příbramsku bude zachováno bydlení v domech 

s pečovatelskou službou a další bydlení určené pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením. Budou hledány zdroje na 
průběžné opravy bytů a rekonstrukci budov (např. v Březnici je 
nevyhovující výtah v DPS, dům není zateplen, je potřeba 
vyměnit okna). Některé obce mají zájem domy určené pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením vybudovat. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor obce   
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé terénních služeb 

Cílová skupina uživatelů   senioři a osoby se zdravotním postižením    
Spádovost   Příbram, Rožmitál  pod Třemšínem, Březnice – domy 

s dostupnou registrovanou terénní pečovatelskou službou  
Bohutín, Hluboš, Kozárovice, Solenice - domy určené pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením 

 
Aktivita Dostupnost bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel   
Charakteristika aktivity Cílem aktivity je udržení bydlení pro nízkopříjmové skupiny 

obyvatel a hledání možností jeho zajištění v dalších místech 
Příbramska, např. v Březnici.   

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor obce 
Cílová skupina uživatelů   nízkopříjmové skupiny obyvatel    
Spádovost   Březnice, další obce 
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Aktivita Noclehárna pro osoby bez přístřeší 

Charakteristika aktivity Aktivita je zaměřena na udržení nabídky přístřeší na dobu 
nezbytné potřeby pro osoby bez domova. Občanům města 
Příbram slouží noclehárna  (nejde o sociální službu, ale ubytovnu 
na noc). Je určena  pro lidi, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení, mají bydliště v Příbrami a mají 
uzavřenou smlouvu o ubytování. Město Příbram pracuje s těmito 
lidmi prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 
V noclehárně je oddělení pro muže - 7 lůžek a oddělení pro ženy 
- 3 lůžka, v zimě je ubytovna plně obsazena a kapacita není 
dostačující. Město Příbram bude nadále hledat nové vhodnější 
prostory. Ubytovna je v letním období otevřena od 20 do 8 hodin, 
v zimním období je otevřena po celý den. Město zvažuje 
celodenní provoz ubytovny po celý rok. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor město Příbram  
Cílová skupina uživatelů   osoby bez přístřeší s trvalým bydlištěm v Příbrami    
Spádovost   Příbram 

 
OPATŘENÍ  – Podpora rodin s dětmi 

 
POPIS OPATŘENÍ 
Na Příbramsku fungují mateřská centra v Příbrami a v Jincích. Je potřeba udržet jejich činnost a 
podpořit vznik dalších center. Cílem je zajistit dostatečnou nabídku aktivit, která umožní rodičům 
na mateřské a rodičovské dovolené dostat se z izolace, do které se dostávají díky celodenní péči o 
dítě. Dětem mateřské centrum nabízí přirozené společenství vrstevníků, hry a rozvoj dovedností. 
Rodinám dětí z Příbrami pomáhají Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram. Zařízení 
zajišťuje péči o batolata, dětem se zdravotním postižením je poskytována péče až do věku 15 let, 
výjimečně i do věku vyššího.   

 
Aktivita  Udržení a rozvoj mateřských center              
Charakteristika aktivity Aktivita je zaměřena na podporu mateřských center v Příbrami, 

v Březnici, v Jincích a v dalších obcích. Do procesu komunitního 
plánování se aktivně zapojilo Mateřské centrum Jinečáček o.s., 
které úspěšně funguje v Jincích. Jedním z cílů sdružení je 
budování a provozování mateřského centra jako zařízení pro 
všestrannou prevenci a pomoc rodinám s dětmi. Sdružení bude 
také organizovat akce a programy v rámci širší komunity, které 
mají za cíl podporu rodin, rozvíjení občanské společnosti a 
sounáležitosti, osvěty v oblasti zdraví a ochrany životního 
prostředí. Mimo běžných služeb mateřského centra (smysluplné 
využití volného času, podpoření rodičovských rolí, prevence 
sociálního vyloučení rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, 
rozvíjení dětí po stránce smyslové, pohybové, zajištění laického a 
odborného poradenství) má Jinečáček také záměr podpořit vznik 
miniškolky v Jincích.   

Časový harmonogram trvale 
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Předpokládaný realizátor Mateřské centrum Jinečáček o.s., další mateřská centra 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, organizace 

Cílová skupina uživatelů   rodiny s dětmi   
Spádovost služby Příbram, Jince, další obce na území správního obvodu ORP 

Příbram 

 
Aktivita Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 
Charakteristika aktivity V Městských jeslích a rehabilitačním stacionáři Příbram bude 

nadále poskytovaná komplexní rehabilitační, výchovná a 
speciálně pedagogická péče dětem se zdravotním postižením. 
Péče bude nadále poskytována 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 déle.  

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

zdravotnická zařízení,  poskytovatelé sociálních služeb 

Cílová skupina uživatelů    děti, děti se zdravotním postižením   
Spádovost služby  Příbram 

 
OPATŘENÍ  –  Odstraňování bariér 

 
POPIS OPATŘENÍ 
Postupné odstraňování architektonických, orientačních a komunikačních bariér bylo řešeno při 
komunitním plánování v Příbrami v roce 2006 - 2007. Užívání staveb, dopravních prostředků a 
volný pohyb je základní podmínkou aktivního zapojení člověka do života společnosti, jde o 
naplnění práva na svobodu pohybu a získávání informací. V Příbrami se část tehdejších bariér 
podařilo odstranit, město má koncepci bezbariérovosti. Byl zpracován projekt na odstranění bariér v 
Kulturním domě A. Dvořáka. V Příbrami vznikla PB HELP Asistenční služba.    
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Aktivita Odstraňování architektonických a dopravních bariér 
Charakteristika aktivity V Příbrami a dalších obcích bude udržen proces odstraňování  

architektonických a dopravních bariér, které znesnadňují život 
lidem se zdravotním postižením, seniorům a často také 
maminkám s kočárky. Při budování nových objektů bude 
důsledně dbáno na bezbariérovost (stavební zákon sice vyžaduje 
bezbariérovost veřejných staveb, někdy ale není dodržován). 
V rámci dopravní bezbariérovosti bude udržena PB HELP 
Asistenční služba. Budou hledány možnosti odstranění bariér 
v dopravních prostředcích (v autobusech chybí označení míst pro 
těžce zdravotně postižené, rušivé polepení autobusů reklamami - 
včetně oken).  V Příbrami budou hledány možnosti  ozvučení 
městské hromadné dopravy (VPN označení – hlásiče zastávek).  

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Příbram a další obce, dopravní podniky, Automotoklub zdravotně 

postižených motoristů Příbram – Beroun 
Cílová skupina uživatelů   senioři, osoby se zdravotním postižením, široká veřejnost   
Spádovost   území správního obvodu ORP Příbram  

 
OPATŘENÍ  –  Provázanost sociálních služeb se zdravotní péčí 

 
POPIS OPATŘENÍ 
Sociální služby a zdravotní péče jsou často úzce propojeny. Toto téma řešila jedna z pracovních 
skupin již při tvorbě prvního komunitního plánu v roce 2006 - 2007. V tehdejším plánu byly 
záměry Podpora a rozšíření domácí ošetřovatelské péče a Vybudování hospicu. Tyto záměry jsou 
stále aktuální.   

 
Aktivita Domácí ošetřovatelská péče 
Charakteristika aktivity Na Příbramsku bude trvale zajištěna domácí ošetřovatelská péče. 

Jedná se o zdravotní péči, která představuje zajištění péče o 
krátkodobě i dlouhodobě nemocné v jejich domácím prostředí. 
Kvalifikované zdravotní sestry poskytují odborné ošetření při 
onemocnění pacienta, zejména jde o převazy, injekce, odběry 
biomateriálu, aplikace inzulínu, péči při pooperačních a 
terminálních stavech, rehabilitační ošetřování, masáže, 
poradenskou činnost.   

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor SANCO - Sdružení domácí péče, Farní charita Příbram, další 

subjekty 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

poskytovatelé sociálních služeb, lékaři, obce  

Cílová skupina uživatelů   nemocní    
Spádovost služby území správního obvodu ORP Příbram  
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Aktivita Zajištění hospicové péče  
Charakteristika aktivity Aktivita je zaměřena na další  hledání možností realizace záměru 

výstavby hospicu v Příbrami. Město bude pokračovat v 
zajišťování  finančních prostředků na jeho realizaci.  
V zařízení bude cca 30 jednolůžkových pokojů s plně 
automatickými polohovacími lůžky, televizorem, možností 
připojení k internetu a přistýlkou pro blízkou osobu. V zařízení 
bude společenská místnost určená pro bohoslužby, různé kulturní 
akce a tvořivou práci s klienty. V hospicu 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.  
Další možností, jak službu zajistit, je zřízení terénní  hospicové 
péče. Ta výrazně pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem 
v terminálním stadiu onemocnění a jejich blízkým, kteří o ně 
pečují v domácím prostředí. Služba nezastoupí rodinu v péči o 
nemocného, ale pomůže, aby rodina  a nemocný důstojně a se 
zachováním co nejvyšší možné kvality života zvládli poslední 
životní období nemocného.  

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor město Příbram, vhodný poskytovatel hospicové péče  
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

lékaři, obce, poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb 

Cílová skupina uživatelů   lidé v terminálním stadiu onemocnění a jejich blízcí 
Spádovost služby Příbram, území správního obvodu ORP Příbram 

 
OPATŘENÍ  – Vhodné využití volného času 

 
POPIS OPATŘENÍ 
Správné využití volného času je prevencí šíření sociálně-patologických jevů a má vliv na celkovou 
kvalitu života. Mladým lidem pomáhá v jejich rozvoji, u seniorů ovlivňuje udržení aktivity. To má 
v konečném důsledku dopad i na omezení vzniku nepříznivých sociálních situací a na potřebnost 
sociálních služeb. Na Příbramsku je široká nabídka volnočasových aktivit pro různé věkové 
kategorie. Aktivity je potřeba udržet a rozšiřovat. 
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Aktivita Dostupnost volnočasových aktivit pro všechny děti 

Charakteristika aktivity Na Příbramsku budou nadále podporovány volnočasové aktivity 
poskytované různými organizacemi, spolky a školními kroužky.  
Cílem je, aby aktivity byly dostupné pro všechny děti, proto je 
potřeba podporovat také aktivity, 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.   
Záměrem je také údržba a budování venkovních hřišť 
(odpočinkových zón) pro rodiče s dětmi, děti a mládež. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor organizace, obce, školy  
Cílová skupina uživatelů   rodiče s dětmi, děti a mládež    
Spádovost služby území správního obvodu ORP Příbram 
 

Aktivita Dostupnost volnočasových aktivit pro seniory   
Charakteristika aktivity Aktivita je zaměřena na udržení volnočasových aktivit pro 

seniory. 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. 
Na Příbramsku zajišťují volnočasové aktivity různé svazy a 
organizace. Záměrem je udržet všechny aktivity z oblasti kultury, 
vzdělávání, pohybu a sportu a také z oblasti společenské.   

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor organizace, obce, neziskové organizace 
Cílová skupina uživatelů   senioři    
Spádovost služby území správního obvodu ORP Příbram 
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3.5  Všeobecná podpora rozvoje sociálních služeb 
 

 
OPATŘENÍ  – Informovanost o sociálních a doprovodných službách 

 
POPIS OPATŘENÍ 
Dostupnost informací je základním předpokladem k tomu, aby lidé mohli sociální služby využívat. 
Část občanů Příbramska nemá o sociálních a doprovodných službách dostatek informací a část 
z nich ani neví, kde je možné tyto informace získat. Proto budou informace dál pravidelně 
publikovány. Občané preferují jako zdroj informací zejména městské a obecní úřady, místní tisk a 
internet. Všechny tyto zdroje jsou budou nadále využívány. Budou hledány i další zdroje 
informování. V rámci komunitního plánování je vydán aktualizovaný katalog poskytovatelů 
sociálních a doprovodných služeb. 

 
Aktivita  Zveřejňování informací o sociálních službách 
Charakteristika aktivity Obce a poskytovatelé služeb budou využívat všechny dostupné 

zdroje pro šíření informací o sociálních a doprovodných 
službách. Informace budou nadále podávány přímo na úřadech a 
v zařízeních poskytovatelů, budou využívány letáky, katalogy, 
místní tisk, rozhlas, internet, přednášky atd. Budou hledány i 
další zdroje informování. Cílem je informovat o všech 
dostupných sociálních a doprovodných službách a podávat další 
informace související se sociální oblastí . 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor organizace, obce, úřady, lékaři, školy 
Cílová skupina uživatelů   široká veřejnost 
Spádovost   území ORP Příbram 

 
Aktivita Vydání katalogu poskytovatelů služeb 
Charakteristika aktivity V rámci komunitního plánování je vydán katalog poskytovatelů 

sociálních služeb (v elektronické i tištěné verzi). Elektronická 
verze bude obsahovat i doprovodné služby a v následujících 
letech bude pravidelně aktualizována. Katalog bude distribuován 
k poskytovatelům, na všechny obecní úřady a k lékařům (lidé 
kteří potřebují pomoc se často obracejí s žádostí  o informace 
právě na starosty a lékaře). Katalogy budou dostupné také na 
veřejných místech (např. knihovna, informační centrum atd). 
V elektronické podobě bude zveřejněn na webových stránkách 
organizací a obcí. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor organizace, obce, úřady, lékaři, školy 
Cílová skupina uživatelů   široká veřejnost 
Spádovost   území správního obvodu ORP Příbram 
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OPATŘENÍ  –  Podpora dobrovolnictví 

 
POPIS OPATŘENÍ 
Někteří poskytovatelé sociálních služeb zapojují do činnosti dobrovolníky, předpokladem 
úspěšného rozvoje dobrovolnictví je fungování zastřešující organizace. 

 
Aktivita Dobrovolnické aktivity v Příbrami  
Charakteristika aktivity Aktivita je zaměřena na udržení činnosti zastřešující organizace, 

která bude nadále zajišťovat přípravu dobrovolníků a jejich 
vysílání do organizací ve zdravotně sociální sféře v Příbrami. 
Bude probíhat vyhledávání, výcvik a vedení zájemců o 
dobrovolnictví v dobrovolnických programech, informování 
veřejnosti o přínosech a možnostech dobrovolnictví. Činnost 
bude zaměřena také na semináře a prezentace dobrovolnictví pro 
laickou i odbornou veřejnost, podporu studentských 
dobrovolnických aktivit, vytvoření databáze dobrovolnických 
možností v Příbrami, pomoc při zprostředkování zahraniční 
dobrovolnické služby, metodické vedení dobrovolníků 
v organizacích zdravotně sociálního sektoru 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor Dobrovolnické centrum, o.s. 
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

město Příbram, poskytovatelé sociálních služeb a organizace 
nabízející doprovodné služby, speciálně pedagogická zařízení, 
zdravotnická zařízení, koordinátoři současných dobrovolnických 
programů v organizacích, Koalice dobrovolnických iniciativ ČR 

Cílová skupina uživatelů   občan – dobrovolník, organizace zdravotně sociálního sektoru – 
příjemce dobrovolníka, klient organizace zdravotně sociálního 
sektoru – cílový uživatel dobrovolnické služby 

Spádovost   Příbram a okolí 
Poznámka Fungující int. portál www.dobrovolnicipribram.webnode.cz 

 
OPATŘENÍ  –  Udržení procesu komunitního plánování 

 
POPIS OPATŘENÍ 
V Příbrami byl v roce 2006 zahájen proces komunitního plánování, který významně přispívá 
k udržení a rozvoji sociálních a doprovodných služeb. V roce 2010 – 2011 bylo komunitní 
plánování rozšířeno na celé správní území ORP Příbram.Tento proces je potřeba udržet do 
budoucna. Je potřeba zajistit činnost organizační struktury, pravidelně monitorovat plnění plánu a 
po třech letech zajistit jeho aktualizaci (plán z roku 2011 je zpracován s výhledem na 3 roky). 
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Aktivita  Udržení činnosti organizační struktury    
Charakteristika aktivity Aktivita je zaměřena na činnost řídící skupiny a pracovních 

skupin v rámci procesu komunitního plánování ORP Příbram. 
Řídící skupina se zformovala v roce 2006, její činnost se podařilo 
trvale udržet, později byla doplněna novými členy. V roce 2010 – 
2011 vedla proces aktualizace komunitního plánu. Dalším 
důležitým článkem procesu jsou pracovní skupiny. V roce 2006 
byly v Příbrami  zformovány 4 pracovní skupiny, v roce 2010  
byly vytvořeny další čtyři skupiny mimo Příbram. Při aktualizaci 
plánu se tedy setkávalo osm skupin. Činnost organizačních 
struktur je potřeba udržet i následujících letech. Řídící skupina 
bude mít minimálně 2 setkání za rok, každá pracovní skupina 
minimálně jedno setkání. Optimální by bylo zajistit finance na 
projekt, který by umožnil intenzivní činnost organizační 
struktury. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor město Příbram a další obce na území ORP Příbram  
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, poskytovatelé sociálních služeb, Středočeský kraj, MPSV, 
Centrum pro komunitní práci jižní Čechy 

Cílová skupina uživatelů   široká veřejnost 
Spádovost   území správního obvodu ORP Příbram 

 
Aktivita Monitoring a hodnocení plnění plánu   
Charakteristika aktivity Město Příbram zajistí monitoring plnění Komunitního plánu 

sociálních služeb ORP Příbram. Bude monitorováno plnění 
jednotlivých aktivit. Řídící skupina bude plnění plánu pravidelně 
vyhodnocovat. Budou vyhodnoceny splněné aktivity a budou 
hledány možnosti realizace aktivit nesplněných. Zároveň bude 
posouzeno, zda jsou aktivity stále aktuální (v souvislosti 
s potřebami obyvatel a poptávkou).    

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor město Příbram   
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, poskytovatelé sociálních služeb, Středočeský kraj, MPSV, 
Centrum pro komunitní práci jižní Čechy 

Cílová skupina uživatelů   široká veřejnost 
Spádovost   území správního obvodu ORP Příbram 
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Aktivita Aktualizace plánu 
Charakteristika aktivity Město Příbram, obce z území správního obvodu ORP Příbram a 

organizace zabývající se rozvojem sociálních služeb zajistí 
finanční zdroje na aktualizaci komunitního plánu sociálních 
služeb. Následně zajistí aktualizaci 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 analýz   
- stanovení priorit pro nové období  
- návrh opatření a aktivit. 

Časový harmonogram trvale 
Předpokládaný realizátor město Příbram   
Předpokládané 
spolupracující subjekty 

obce, poskytovatelé sociálních služeb, Středočeský kraj, MPSV, 
Centrum pro komunitní práci jižní Čechy 

Cílová skupina uživatelů   široká veřejnost 
Spádovost   území správního obvodu ORP Příbram 
 
 


