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Katalog poskytovatelů sociálních služeb
na Příbramsku

Úvod
Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Příbramsku je jedním z výstupů
projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Příbram. Cílem katalogu
je seznámit širokou veřejnost s nabídkou sociálních služeb, které pomáhají řešit
nepříznivé sociální situace a zlepšují kvalitu života.
Katalog je členěn do několika částí. První část podává základní informace o
jednotlivých typech sociálních služeb. Ve druhé části je přehled těchto služeb a
jejich poskytovatelů na Příbramsku. Pak následuje abecedně řazený popis
jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Na závěr jsou uvedeny kontakty
na důležité doprovodné služby a krizová telefonní čísla.
V katalogu jsou uvedeni poskytovatelé sociálních služeb, kteří mají na
Příbramsku zařízení nebo pracoviště. Příbramskem se rozumí území správního
obvodu obce s rozšířenou působností Příbram (Příbram a 74 okolních obcí).

Sociální služby
podle zákona 108 / 2006 Sb.o
sociálních službách

Sociální poradenství
Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné
informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je
součástí všech druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství zahrnuje
občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami
společensky nepřizpůsobivými, poradny pro oběti trestných činů a domácího
násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a
seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a
zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
Sociálně zdravotní služby
Sociálně zdravotní služby napomáhají k zajištění fyzické a psychické
soběstačnosti osob, kterým jsou poskytovány. Jsou určeny osobám, které již
nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči (dostatečná je zdravotní péče
ambulantního rozsahu), ale současně jsou natolik nesoběstační, že potřebují
pomoc druhé osoby při každodenních úkonech a tato pomoc jim z objektivních
důvodů nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Sociálně zdravotní služby
jsou poskytovány v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v pobytových
zdravotnických zařízeních. Služby sociální péče poskytované v rámci sociálně
zdravotních služeb (včetně základních služeb) podléhají úhradě. Zdravotnické
úkony jsou hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění.
Sociální rehabilitace
Jedná se o soubor specifických 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. Proces sociální rehabilitace je základní součástí poskytování
sociálních služeb.
Osobní asistence
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí (např. doma)
osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,
pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se
poskytuje za úplatu.

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením
a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném
prostředí i ve specializovaných zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se
poskytuje za úplatu. Bezúplatně se poskytuje rodinám s nezaopatřenými dětmi
v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí,
účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje
starším 70 let.
Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba
Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba se poskytuje osobám se
zdravotním postižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti
orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti.
Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc
při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Služby rané péče
Služby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se
zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého
sociálního prostředí. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje
dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba je poskytována především
v domácnosti – terénní, ale také ambulantně. Služba obsahuje výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba
se poskytuje bezúplatně.
Podporované bydlení
Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním
postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje
v domácnosti osob. Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv
a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované 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 obsahuje pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba
se poskytuje za úplatu.
Centra denních služeb
Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení
s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a
seniorů v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení.
Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba
se poskytuje za úplatu.
Stacionáře denní a týdenní
Stacionáře denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení
seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním
návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Stacionáře týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném zařízení
seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním
návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo
pomoc při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti,
pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové
služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické
činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Domovy pro seniory
Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a
pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Azylové domy
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo
pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za úplatu.
Domy na půl cesty
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby do
26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči
o děti a mládež. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí ubytování,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a
pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Chráněné bydlení
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. 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. Služba se poskytuje za úplatu.
Kontaktní centra
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami
ohroženými závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat
sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba
obsahuje terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se
poskytuje bezúplatně.

Telefonická krizová intervence
Telefonická krizová intervence je 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
tohoto klienta s pracovištěm telefonické krizové intervence.
Krizová pomoc
Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu
poskytovaná osobám, 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. Služba se
poskytuje bezúplatně.
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší.
Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu) poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy). Služba se
poskytuje bezúplatně.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem
a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým,
neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými
jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností.
Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka
volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny
předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich
způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a
vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální
situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování
práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
Noclehárny
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem
o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí
stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo zprostředkování informací. Služba
se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem.

Služby následné péče a doléčovací
Služby následné péče a doléčovací jsou ambulantní služby poskytující
následnou péči osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým
na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu ve
zdravotnickém zařízení nebo které abstinují. Služba obsahuje terapeutické
činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby
poskytované 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, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a
zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
Terapeutické komunity
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro
osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou
poruchou, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba obsahuje tyto
činnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a
zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Terénní programy
Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo 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. Služba obsahuje
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování
práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
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postižených v ČR, o.s. Milín
Svaz tělesně postižených v České
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nedoslýchavých v ČR, krajská
organizace Středč.kraje
Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, o.s.
Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s.,okresní organizace
TyfloCentrum Praha , o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené
Středočeského kraje
-

Terénní programy

Magdaléna, o.p.s.

Tlumočnické služby

-

Centra denních služeb

-

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

-

Domovy se zvláštním
režimem
Chráněné bydlení
Kontaktní centra

Centrum Rožmitál pod
Třemšínem, poskytovatel
sociálních služeb
SANCO - Sdružení domácí péče
Magdaléna, o.p.s.

Nízkoprahová denní

-

Vltavou
Příbram
Milín
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Milín
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram

Příbram

Rožmitá p. Tř.
Příbram
Příbram

centra
Noclehárny

-

Osobní asistence

Centrum pro zdravotně postižené
Středočeského kraje
Svaz tělesně postižených v České
republice, o.s.,okresní organizace
Farní Charita Starý Knín

Příbram
Příbram
Kamýk n.
Vltavou

Podpora samostatného
bydlení

-

Raná péče

-

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny
s dětmi

Farní Charita Starý Knín

Sociálně terapeutické
dílny

-

Sociální rehabilitace

Alka, o.p.s.
TyfloCentrum Praha, o.p.s.
-

Příbram
Příbram

ŽIVOT 90 - tísňová péče
AREÍON pro seniory a zdravotně
postižené
KROK, poskytovatel sociálních
služeb

Příbram

Terapeutické komunity
Tísňová péče
Týdenní stacionář

Kamýk n.
Vltavou

Kamýk nad
Vltavou

Přehled sociálních služeb
na Příbramsku

Alka o.p.s.
Adresa poskytovatele: Podbrdská 269, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram 1
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Statutární orgán: ředitelka společnosti, Mgr. Šárka Hájková
Kontakty:
telefon:
318 654 242, 731 707 184
e-mail:
alkaops@centrum.cz
web:
www.alkaops.cz

Zařízení: Centrum péče o handicapované ALKA
Adresa zařízení: Podbrdská 269, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram 1
Vedoucí zařízení: Mgr. Šárka Hajková
Služba: Odborné sociální poradenství
Formy poskytování služby: ambulantní
Služba: Odlehčovací služby
Formy poskytování služby: ambulantní, terénní
Služba: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Formy poskytování služby: ambulantní
Služba: Sociální rehabilitace
Formy poskytování služby: ambulantní, terénní
Služba: Denní stacionář
Formy poskytování služby: ambulantní
Cílové skupiny: osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním
postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením

Anabell, občanské sdružení
Adresa poskytovatele: Bratislavská 183/2, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00
Brno 2
Právní forma: sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Statutární orgány: předsedkyně Rady sdružení: PhDr. Ing. Jana Sladká
Ševčíková
Kontakty:
telefon:
542 214 014
e-mail:
posta@anabell.cz
web:
www.anabell.cz

Zařízení: Kontaktní centrum Anabell Příbram
Adresa: Dlouhá 97, Příbram III, 261 01 Příbram 1
Vedoucí zařízení: Mgr. Filip Budák
Kontakty:
telefon: 725 112 703
e-mail: pribram@anabell.cz
Služba: Odborné sociální poradenství
Formy poskytování služby: ambulantní
Cílové skupiny: Osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby nemocné
poruchami příjmu potravy: mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité
přejídání aj.)

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
Adresa poskytovatele: U skládky 1695/4, Praha 9-Libeň, 190 00 Praha 9
Právní forma: sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Statutární orgány: ředitelka: Ing. Helena Nováková
Kontakty
telefon:
e-mail:
web:

284 818 767, 602 601 270
reditelstvi@czpstredoceskykraj.cz
www.czpstredoceskykraj.cz

Zařízení: Centrum pro zdravotně postižené Příbram
Adresa zařízení: Náměstí T.G.Masaryka 100, 261 01 Příbram I
Vedoucí zařízení: Radka Jarolímová
Kontakty:
telefon:
318 624 834, 776 840 392
e-mail:
pribram@tiscali.cz, czp.poradnapribram@seznam.cz
Služba:
Osobní asistence
Formy poskytování služby: terénní
Služba: Odborné sociální poradenství
Formy poskytování služby: ambulantní

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb
Adresa poskytovatele: Na spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Právní forma: příspěvková organizace
Statutární orgány: ředitel : Ing. Luboš Halenkovský
Kontakty:
telefon:
318 679 411
e-mail:
sekretariat@centrumrozmital.cz
web:
www.centrumrozmital.cz

Zařízení: Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních
služeb
Adresa zařízení: Na spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Vedoucí zařízení: Ing. Luboš Halenkovský
Služba: Domovy pro seniory
Formy poskytování služby: pobytové
Služba: Domovy se zvláštním režimem
Formy poskytování služby: pobytové
Cílové skupiny: senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním

Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb
Adresa poskytovatele: Sadová 618, 262 72 Březnice
Právní forma: příspěvková organizace
Statutární orgány: pověřena zastupováním ředitelky: Dagmar Němcová
Kontakty:
telefon:
318682614, 318682633
e-mail:
reditelka@domovbreznice.cz
web:
www.domovbreznice.cz

Zařízení: Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb
Adresa zařízení: Sadová 618, 262 72 Březnice
Vedoucí zařízení: Dagmar Němcová
Služba: Domovy pro seniory
Formy poskytování služby: pobytové
Cílové skupiny: senioři

Farní charita Příbram
Adresa poskytovatele: náměstí T. G. Masaryka 1, Příbram I, 261 01 Příbram 1
Právní forma: církevní organizace
Statutární orgány: ředitel: Alena Ženíšková
Kontakty
telefon:
e-mail:
web:

318 635 050, 777 942 520
zeniskova@charita-pribram.cz
www.charita-pribram.cz

Zařízení: Farní charita Příbram
Adresa zařízení: náměstí T. G. Masaryka 1, Příbram I, 261 01 Příbram 1
Vedoucí zařízení: Alena Ženíšková
Služba: Pečovatelská služba
Formy poskytování služby: terénní
Služba: Odlehčovací služby
Formy poskytování služby: terénní
Služba: Denní stacionář
Formy poskytování služby: ambulantní
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s
chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s
mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním
postižením, senioři

Farní charita Starý Knín
Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín
Právní forma: církevní organizace
Statutární orgány: ředitel: RNDr. Stanislav Žák, CSc.
Kontakty:
telefon: 318 593 381
fax: 318 593 381
e-mail: fch-stary-knin@volny.cz
web: www.socialnipece.cz
Středisko sociálních služeb Kamýk nad Vltavou, Klučenice, Milešova :
Adresa: Kamýk nad Vltavou 163,262 63 Kamýk nad Vltavou
vedoucí střediska: PhDr. Marie Pilíková
Kontakty:
telefon: 607862263
e-mail:fchkamyknvlt@email.cz
Služba: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Formy poskytování služby: terénní
Služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Formy poskytování služby: ambulantní, terénní
Služba: Odlehčovací služby
Formy poskytování služby: terénní
Služba: Osobní asistence
Formy poskytování služby: terénní
Služba: Pečovatelská služba
Formy poskytování služby: terénní
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi v
dlouhodobě obtížné sociální situaci

Klub DEMKA
Adresa poskytovatele: Obránců míru 78, Příbram VII, 261 01 Příbram 1
Právní forma: sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Statutární orgány: představenstvo: Dana Pikrtová, Ing. Pavel Pikrt, Josef
Daněk, Milan Šimůnek
Kontakty:
telefon:
733 752 811
e-mail:
klubdemka@gmail.com
web:
www.demka.cz

Zařízení: Klub Demka
Adresa zařízení: Žežická 193, Příbram VII, 261 01 Příbram 1
Vedoucí zařízení: Dana Pikrtová
Kontakty:
telefon:
733 186 644, 733 752 811
Služba: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Formy poskytování služby: ambulantní
Cílové skupiny: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním
postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením,
osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se
zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením

KROK, poskytovatel sociálních služeb
Adresa poskytovatele: Kamýk nad Vltavou 140, 262 63 Kamýk nad Vltavou
Právní forma: příspěvková organizace
Statutární orgány: ředitel: Mgr. Ivana Pučková
Kontakty
telefon:
e-mail:
web:

318677102
uspkamyk@volny.cz
www.krokkamyk.cz

Zařízení: KROK, poskytovatel sociálních služeb
Adresa zařízení: Kamýk nad Vltavou 140, 262 63 Kamýk nad Vltavou
Vedoucí zařízení: Mgr. Ivana Pučková
Služba: Odlehčovací služby
Formy poskytování služby: pobytové
Služba: Týdenní stacionáře
Formy poskytování služby: pobytové
Cílové skupiny: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním
postižením

Magdaléna, o.p.s.
Adresa poskytovatele: Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Statutární orgány: ředitel: MUDr. Petr Nevšímal
Kontakty:
telefon:
318 599 190, 318 599 260
e-mail:
info@magdalena-ops.cz
web:
www.magdalena-ops.cz
Zařízení: Centrum adiktologických služeb Magdaléna Příbram
Adresa zařízení: Žežická 193, Příbram VII, 261 01 Příbram 1
Vedoucí zařízení: Bc. Hana Vavřincová
Kontakty
telefon:
e-mail:
web:

318 622 010, 737 391 214
vavrincova@magdalena-ops.cz , cas.pb@magdalena-ops.cz
www.magdalena-ops.cz

Služba: Kontaktní centra
Formy poskytování služby: ambulantní
Zařízení: Centrum adiktologických služeb Magdaléna-Příbram – terénní
programy
Adresa zařízení: Žežická 193, Příbram VII, 261 01 Příbram 1
Vedoucí zařízení: Bc. Hana Vavřincová
Kontakty
Telefon:
E-mail:

318 622 010, 605 311 146
vavrincova@magdalena-ops.cz, teren.pb@magdalena-ops.cz

Služba: Terénní programy
Formy poskytování služby: terénní
Cílové skupiny: uživatelé nelegálních drog, rodinní příslušníci, partneři a jiné

blízké osoby uživatelů návykových látek

Město Březnice
Adresa poskytovatele: Náměstí 11, 262 72 Březnice
Právní forma: obec
Statutární orgány: starosta: Jiří Štěrba
Kontakty
telefon:
e-mail:
web:

318 403 171
mu@breznice.cz
www.breznice.cz

Zařízení: Pečovatelská služba v Březnici
Adresa zařízení: Rožmitálská 132, 262 72 Březnice
Vedoucí zařízení: Lenka Labudová

Kontakty
telefon:
e-mail:

318 682 770
labudova.lenka@seznam.cz

Služba: Pečovatelská služba
Formy poskytování služby: terénní
Cílové skupiny: senioři a osoby se zdravotním postižením

Město Příbram
Adresa poskytovatele: Tyršova 108, 261 19 Příbram I,
Právní forma: obec
Statutární orgány: starosta: MVDr. Josef Řihák
Kontakty
telefon:
e-mail:
web:

318 402 211
e-podatelna@pribram-city.cz
www.pribram.eu

Zařízení: Město Příbram
Adresa zařízení: Tyršova 107, Příbram I, 261 01 Příbram 1
Vedoucí zařízení: JUDr. Milan Fára
Kontakty
telefon:
e-mail:

318 402 291
poradna@pribram-city.cz

Služba: : Odborné sociální poradenství
Formy poskytování služby: ambulantní
Cílové skupiny:
osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti a domácího násilí,
etnické menšiny, rodiny s dítětem/dětmi, osoby s dluhy

Zařízení: Azylový dům města Příbram
Adresa zařízení: Na Vyhlídce 268, Příbram IV, 261 01 Příbram 1
Vedoucí zařízení: Jana Klímová
Kontakty
telefon:
e-mail:

318 634 588
azylovydum@pb.cz

Služba: Azylový dům
Formy poskytování služby: pobytové
Cílové skupiny: matky s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

Město Rožmitál pod Třemšínem
Adresa poskytovatele: Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Právní forma: obec
Statutární orgány: starosta Ing. Josef Vondrášek
Kontakty
telefon:
e-mail:
web:

318 665 001
mesto@rozmitalptr.cz
www.rozmitalptr.cz

Zařízení: Pečovatelská služba Města Rožmitál pod Třemšínem
Adresa zařízení: Rybova 30, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Vedoucí zařízení: Jaroslava Dražanová
Kontakty
telefon:
e-mail:

318 665 701
ps@rozmitalptr.cz

Služba: Pečovatelská služba
Formy poskytování služby: ambulantní, terénní
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi,
senioři

Místní organizace svazu tělesně postižených v ČR, o.s. Milín
Adresa poskytovatele: 11. května 27, 262 31 Milín
Právní forma: sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Statutární orgány: správní rada: Maří Burianová, Miloslava Vostarková,
Jaroslav Jeník
Kontakty
telefon:
e-mail:

326 531 872, 606 650 114
stpmilin@seznam.cz

Zařízení: Svaz tělesně postižených v ČR o.s., místní organizace Milín
Adresa zařízení: 11. května 27, 262 31 Milín
Vedoucí zařízení: Maří Burianová
Služba: Odborné sociální poradenství
Formy poskytování služby: ambulantní
Služba: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Formy poskytování služby: ambulantní
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s
kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným
postižením, osoby se sluchovým postižením, soby se zdravotním postižením,
osoby se zrakovým postižením

Pečovatelská služba města Příbram
Adresa poskytovatele: Brodská 100, Příbram VIII, 261 01 Příbram 1
Právní forma: příspěvková organizace
Statutární orgány: ředitel: MUDr. Ivan Šedivý
Kontakty
telefon:
318629057
e-mail pečovatelská služba: info@senioripribram.cz
e-mail domov důchodců:
dd@senioripribram.cz
web:
www.senioripribram.cz
Zařízení: Pečovatelská služba města Příbram
Adresa zařízení: Brodská 100, Příbram VIII, 261 01 Příbram 1
Vedoucí zařízení: MUDr. Ivan Šedivý

Kontakty
telefon:
e-mail:

318629057
info@senioripribram.cz

Služba: Pečovatelská služba
Formy poskytování služby: ambulantní, terénní
Zařízení: Domov důchodců Pečovatelské služby města Příbram
Adresa zařízení: K Dolu Marie 154, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram
1
Vedoucí zařízení: MUDr. Ivan Šedivý
Kontakty
telefon:
318660288
e-mail:
dd@senioripribram.cz
Služba: Domov pro seniory
Formy poskytování služby: pobytové
Cílové skupiny: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním
postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením,
osoby se zdravotním postižením, senioři

Ponton, občanské sdružení
Adresa poskytovatele: Podmostní 2398/1, Plzeň 3-Východní Předměstí, 301 00
Plzeň 1
Právní forma: občanské sdružení
Statutární orgány: předseda: Bc. Lukáš Eisenvort
Kontakty
telefon:
e-mail:
web:

377220557
info@ponton.cz
www.ponton.cz

Zařízení: NZDM Bedna
Adresa zařízení: Budovatelů 116, Příbram VIII, 261 01 Příbram VIII
Vedoucí zařízení: Mgr. Kateřina Volfová
Kontakty
telefon:
e-mail:

608 936 116
pribram@ponton.cz, volfova@ponton.cz

Služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Cílové skupiny:
Neorganizované děti a mládež zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí
ve věku od 11 do 20 let včetně z Příbrami a blízkého okolí. A to bez rozdílu
barvy pleti, příslušnosti k menšině, vyznání, sexuální orientace a dalších
odlišností (pozn. NZDM Bedna není pro duševně, tělesně a smyslově
handicapované uživatele služeb, kteří nejsou schopni služby využívat
samostatně a nemají svého osobního asistenta).

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Adresa poskytovatele: Žižkova 489, Příbram II, 261 01 Příbram 1
Právní forma: příspěvková organizace
Statutární orgány: pověřena zastupováním: PhDr. Marcela Škábová
Kontakty
telefon:
e-mail:
web:

318 622 571
poradnapb@volny.cz
www.poradnapb.cz

Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Adresa zařízení: Žižkova 489, Příbram II, 261 01 Příbram 1
Vedoucí zařízení: PhDr. Marcela Škábová
Služba: Odborné sociální poradenství
Formy poskytování služby: ambulantní
Cílové skupiny: oběti domácího násilí, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi

proFem o. p. s. konzultační středisko pro ženské projekty
Adresa poskytovatele: Plzeňská 846/66, Praha 5 – Smíchov, 150 00
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Statutární orgány: ředitelka: Jitka Poláková
Kontakty
telefon:
e-mail:
web:

224 910 744
info@profem.cz
www.profem.cz

Zařízení: proFem o. p. s.
Adresa zařízení: Dlouhá 97, Příbram II, 261 01 Příbram 1
Vedoucí zařízení: JUDr. Jiřina Škáchová
Kontakty
telefon:
e-mail:

774 433 034
poradna@profem.cz

Služba: Odborné sociální poradenství
Formy poskytování služby: ambulantní
Cílové skupiny: oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby v krizi,
senioři

Zařízení: proFem o. p. s.
Adresa zařízení: Dlouhá 97, Příbram II, 261 01 Příbram 1
Vedoucí zařízení: Marika Šteflová
Kontakty
telefon:
e-mail:

774 433 034
marika.steflova@profem.cz

Služba: Intervenční centra
Formy poskytování služby: ambulantní, terénní
Cílové skupiny: oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby v krizi,
senioři

SANCO - Sdružení domácí péče
Adresa poskytovatele: Rožmitálská 168, Příbram VI-Březové Hory, 261 01
Příbram 1
Právní forma: sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj
Statutární orgány: předsedkyně: Marie Blatoňová
Kontakty
telefon:
e-mail:
web:

736 611 680
blatonovam@seznam.cz
www.sanco-pb.com

Zařízení: SANCO - Sdružení domácí péče
Adresa zařízení: Čechovská 57, Příbram VIII, 261 01 Příbram 1 (kontaktní
adresa),
Rožmitálská 168, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram 1
Vedoucí zařízení: Marie Blatoňová
Kontakty
telefon:

318 627 424

Služba: Domovy se zvláštním režimem
Formy poskytování služby: pobytové
Služba: Denní stacionář
Formy poskytování služby: ambulantní

Cílové skupiny: osoby s Alzheimerovou nemocí a demencí

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, krajská organizace Středočeského
kraje
Adresa poskytovatele: Na Parkáně 111, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1
Právní forma: sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj)
Statutární orgány: správní rada: Jaroslav Paur, Dagmar Radilová, Pavel Šturm
Kontakty
telefon:
e-mail:
web:

311 625 025
centrum.sluzeb@tiscali.cz
www.snncr.cz

Zařízení: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum o.s.
Adresa zařízení: Žežická 193, 26101 Příbram 7
Vedoucí zařízení: Marie Fišerová

Kontakty
Telefon:
e-mail:

603 570 340
snn.pb@volny.cz

Služba: Odborné sociální poradenství
Formy poskytování služby: ambulantní, terénní
Půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené
Cílové skupiny: osoby se sluchovým postižením

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.
Adresa poskytovatele: Karlínské náměstí 59/12, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha
86
Právní forma: sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Statutární orgány: ředitel: Mgr. Ivana Šamalová

Kontakty
telefon:
e-mail:
web:

224 812 225
centrum@spcch.cz
www.spcch.cz

Zařízení: Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. – Příbram
Adresa zařízení: Žežická 193, Příbram VII, 261 01 Příbram 1
Vedoucí zařízení: Alena Kasíková
Kontakty
telefon:
e-mail:

318 637 531
kom.centrum-pribram@volny.cz

Služba: Odborné sociální poradenství
Formy poskytování služby: ambulantní
Cílové skupiny: osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním
postižením, senioři

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace
Adresa poskytovatele: Žežická 193, Příbram VII, 261 01 Příbram 1
Právní forma: sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj)
Statutární orgány: Maří Burianová
Kontakty
telefon:
e-mail:
web:

326 531 930, 606 650 114
stpmilin@seznam.cz, ovstppribram@volny.cz
www.svaztp.cz

Zařízení: Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.,okresní
organizace v Příbrami
Adresa zařízení: Žežická 193, Příbram VII, 261 01 Příbram 1
Vedoucí zařízení: Maří Burianová
Kontakty
Služba: Odborné sociální poradenství
Formy poskytování služby: ambulantní
Služba: Osobní asistence
Formy poskytování služby: terénní
Služba: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Formy poskytování služby: ambulantní
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s
chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s
mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým
postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři

TyfloCentrum Praha , o.p.s.
Adresa poskytovatele: Krakovská 1695/21, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha
1
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Statutární orgány: RNDr. Hana Bubeníčková
Kontakty
telefon:
e-mail:
web:

221 462 492
praha@tyflocentrum.cz
www.praha.tyflocentrum.cz

Zařízení: TyfloCentrum Praha , o.p.s. – pracoviště Příbram
Adresa zařízení: náměstí T. G. Masaryka 1, Příbram I, 261 01 Příbram 1
Vedoucí zařízení: Kateřina Bryndová Slavíčková, DiS.
Kontakty
telefon:
e-mail:

318 581 427, 774 068 330
pribram@tyflocentrum.cz

Služba: Odborné sociální poradenství
Formy poskytování služby: ambulantní, terénní
Služba: Průvodcovské a předčitatelské služby
Formy poskytování služby: ambulantní
Služba: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Formy poskytování služby: ambulantní, terénní
Služba: Sociální rehabilitace
Formy poskytování služby: ambulantní
Cílové skupiny: osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným
postižením

Život 90
Adresa: Karoliny Světlé 286/18, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1
Právní forma: sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Statutární orgány: ředitel: Mgr. Jan Lorman
Kontakty:
telefon:
222 333 555
e-mail:
sekretariat@zivot90.cz
web:
www.zivot90.cz
Pracoviště: ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně
postižené – regionální pracoviště Příbram
Adresa: Městský úřad Příbram, OSVZ, Tyršova 108, Příbram
Kontaktní osoba: Hana Nováková
Kontakty:
telefon: 318 402 236
e-mail: hana.novakova@pribram-city.cz
Služba: Tísňová péče
Formy poskytování služby: ambulantní
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, senioři

Ostatní služby

Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram
Adresa: Bratří Čapků 277, Příbram VII
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Šnypsová
Kontakty
telefon: 318 626 114
e-mail: mestskejesle@pb.cz
V Městských jeslích a rehabilitačním stacionáři Příbram je poskytovaná
komplexní rehabilitační, výchovná a speciálně pedagogická péče dětem se
zdravotním postižením.

Ubytovna pro osoby bez přístřeší
Adresa ubytovny: Na Příkopech 102, Příbram I
Kontaktní osoba: Barbora Vacková, Odbor Sociálních věcí a zdravotnictví,
MěÚ Příbram
Kontakty
telefon: 318 402 250
e-mail: barbora.vackova@pribram-city.cz
Ubytovna pro osoby bez přístřeší slouží občanům města Příbram, kteří se ocitli v
tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Pedagogicko-psychologická poradna Příbram
Adresa: Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram IV
Kontaktní osoba: Mgr. Štěpán Duník
Kontakty
telefon: 318624085
e-mail: ppppb@volny.cz

Poradna poskytuje pedagogické a psychologické služby dětem, rodičům dětí a
pedagogickým pracovníkům se zaměřením na optimalizaci vzdělávacího
procesu, rozvoje osobnosti, na řešení obtíží ve školní práci, výchově a vývoji
dětí a mládeže.

Diagnostický ústav a středisko výchovné péče
Ambulantní oddělení Příbram
Adresa: Školní 129, 261 01 Příbram VIII
Vedoucí: PaedDr. Jana Ptáčková
Kontakty
telefon: 318 632 266
web: www.dum-praha.cz
e-mail: svppribram@svppribram.cz
Středisko nabízí jednorázovou i dlouhodobou 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.

Probační a mediační služba ČR - středisko Příbram
Adresa: U Nemocnice 89, 261 80 Příbram I
Kontaktní osoba: Mgr. Robert Dikan
Kontakty
telefon: 318 633 709, 731 692 764
e-mail: rdikan@pms.justice.cz
web: www.pmscr.cz
Služba zprostředkovává účinné a společensky prospěšné řešení konfliktů
spojených s trestnou činností.

Raná péče, Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 – Stodůlkách
Adresa: Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Kontakty
telefon: 235 518 392
e-mail: ranapece@diakoniep13.cz, stodulky@rana-pece.cz
web: www.rana-pece.cz
Raná péče Diakonie Stodůlky je terénní služba pro rodiny pečující o dítě s
mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením nebo s opožděným či
ohroženým vývojem v raném věku.
U tohoto poskytovatele je možno získat kontakty na centra rané péče, která se
zaměřují na další cílové skupiny.

Krizová čísla
Policie
Hasiči
Záchranná služba
Tísňová volání
Městská policie Příbram

158
150
155
112
318 624 245
318 625 136

DONA linka
linka pomoci obětem domácího násilí
nonstop
Fond ohrožených dětí
pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo
jinak sociálně ohroženým dětem
Linka bezpečí dětí a mládeže
bezplatná linka, nonstop
Linka C
hepatitida C (žloutenka typu C)
zelená linka
Linky důvěry Dětského krizového centra
Linka pro odvykání kouření
modrá linka
Linka psychopomoci
Poradenská linka pro osoby v psychické krizi
Národní linka prevence AIDS
zelená linka
Rodičovská linka
bílá linka
Zlatá linka seniorů
linka důvěry pro seniory
zelená linka

251 511 313

545 215 105

116 111
800 155 555
800 331 122

241 484 149
844 600 500
224 214 214
800 144 444
840 111 234
800 200 007

