1

2

úvod

Váení spoluobèané,
Mìsto Pøíbram se vedle výkonu sociální politiky vycházející z legislativního rámce hlásí k vlastní sociální politice. Snaha zabezpeèit obèanùm potøebnou sociální pomoc
a sluby vedla k zahájení komunitního plánování sociálních slueb. Mìsto se pomocí této metody rozhodlo naplánovat sociální sluby tak, aby odpovídaly místním specifikùm a potøebám jednotlivých obèanù.
Jedním z výstupù komunitního plánování je katalog
sociálních slueb, které jsou dostupné v Pøíbrami. Jde
o pøehled sociálních slueb srozumitelný pro obèana,
který se ocitl v tìké ivotní situaci vlivem nemoci, stáøí nebo jiného handicapu a potøebuje rychle informace.
Posláním sociálních slueb je pomáhat lidem pøi øeení nepøíznivé sociální situace a reagovat adresnì na
existující potøeby.
Úèastníky komunitního plánování jsou zadavatel
(Mìsto Pøíbram), poskytovatelé sociálních slueb (nabízejí sociální sluby, jedním z nich je Peèovatelská sluba
mìsta Pøíbram) a dále uivatelé sociálních slueb (lidé,
kterým jsou sociální sluby urèeny a kteøí je vyuívají).
Jsem si vìdom, e komunitní plánování sociálních
slueb nedokáe splnit vechna pøání a oèekávání.
S jeho pomocí se vak zcela urèitì vytvoøí funkèní
systém sociálních slueb, který bude plnì vyhovovat
potøebám obèanù, kteøí se ocitli v nepøíznivé sociální
situaci.
Katalog sociálních slueb se má stát uiteènou pomùckou pro orientaci v sociálních slubách v Pøíbrami.
MVDr. Josef Øihák
starosta
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POSKYTOVATELÉ
SOCIÁLNÍCH SLUEB
(poskytují sluby dle zákona o sociálních slubách)
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Azylový dùm Mìsta Pøíbram
Adresa: Na Vyhlídce 268, Pøíbram IV
Právní forma: organizaèní sloka mìsta Pøíbram  zaøízení bez právní subjektivity
Telefon, fax: 318 634 588
E-mail: azylovydum@pb.cz
Øeditel, vedoucí pracovník: Jana Klímová
Poskytované sluby (dle zákona o sociálních slubách):
- azylové domy
- sociální poradenství.

Charakteristika zaøízení
Historie:

Zaøízení zahájilo èinnost v r. 1998.

Obsah a formy èinnosti:
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Zaøízení je urèeno k pøechodnému ubytování matek
s nezletilými dìtmi nebo tìhotných en, majících trvalý
pobyt na území mìsta Pøíbram, které se ocitly v krizové
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení nebo musely svùj
domov opustit pro závané ohroení ivota, zdraví, bezpeèí èi dùstojnosti. Maminkám jsou v rámci ubytování vytvoøeny podmínky pro samostatnou pøípravu stravy, úklid,
osobní hygienu a praní prádla. Je té zajitìna monost
zapùjèení vybavení domácnosti (nádobí, spotøebièe, loní
prádlo atd.).
Maminky mají monost vyuívat slubu sociálního
poradenství, pøípadnì zprostøedkování dalích návazných slueb. V rámci sociálnì terapeutických èinností
mohou maminky s dìtmi také vyuít nabídku volnoèasových aktivit (individuální pomoc pøi pøípravì do koly, výtvarné a pracovní èinnosti).
Azylový dùm zároveò poskytuje okamitou pomoc
matkám s dìtmi, které se náhle ocitly bez pøístøeí a jsou
v ohroení ivota nebo zdraví (krizová lùka) a zprostøedkovává jim pomoc dalích slueb.
Kapacita zaøízení je 23 pokojù, z toho 2 krizové.

Centrum pro zdravotnì postiené
Støedoèeského kraje
Adresa: Námìstí T.G. Masaryka 100, Pøíbram I
Právní forma: obèanské sdruení
Telefon, fax: 318 624 834
E-mail: pribram@tiscali.cz
Øeditel, vedoucí pracovník: Radka Jarolímová
Úøední hodiny:
pondìlí: 8.00 - 12.30 13.00 - 16.00 hodin
støeda:
8.00 - 12.30 13.00 - 16.00 hodin
Poskytované sluby (dle zákona o sociálních slubách):
- sociální poradenství
- osobní asistence.

Charakteristika zaøízení
Historie:

Centrum zahájilo èinnost 1. 1. 2003.

Obsah a formy èinnosti:
Základní sociální poradenství, odborné sociální poradenství, terénní poradenství (informace o organizacích,
které se zabývají poskytováním slueb pro osoby se zdravotním postiením, informace o svazech nabízejících èlenství pro osoby se ZP, informace o sociálních a zdravotnických zaøízeních v regionu Pøíbram, informace o kulturních, vzdìlávacích a sportovních akcích pro osoby se ZP,
informace o nabídkách rekreaèních zaøízení, pobytù a zájezdù, informace o kompenzaèních pomùckách, sepsání
odvolání rùzným institucím, pomoc pøi hledání zamìstnání, poradenství v domácnostech klientù, individuální pomoc pøi jednání klienta s úøady a doprovody klienta
na úøad).
Centrum poskytuje také osobní asistenci podle potøeb klienta.
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Farní charita Pøíbram
Adresa: Námìstí T.G. Masaryka 1, Pøíbram I
Právní forma: nezisková církevní organizace
Telefon, fax: 318 635 050, 777 942 520
E-mail: chops@volny.cz
Øeditel, vedoucí pracovník: Lenka Novotná, DiS.
Poskytované sluby (dle zákona o sociálních slubách):
- osobní asistence
- odlehèovací sluby.

Charakteristika zaøízení
Historie:

Zaøízení zahájilo èinnost v roce 1991.

Obsah a formy èinnosti:
Charita je úèelovým zaøízením katolické církve a zamìøuje se pøevánì na sociální a materiální pomoc lidem
v nouzi, lidem nemocným a postieným pøírodními katastrofami. Mezi její aktivity patøí humanitární sbírky a také
organizace Tøíkrálové sbírky.
Charita je poskytovatelem osobní asistence a odlehèovacích slueb. V praxi to znamená pomoc osobám,
které chtìjí ít samostatnì v bìném prostøedí, ale jejich schopnosti jsou sníeny zejména v oblasti osobní
péèe a péèe o domácnost. Sluba je poskytována na
základì aktuální potøeby klienta v pøedem stanoveném
rozsahu.
Dalí èinností Farní charity je charitní oetøovatelská péèe. Ta je poskytována po dohodì s oetøujícími
lékaøi pacientùm, kteøí si pøejí zùstat v rodinném prostøedí a být zde oetøováni. Cílem je pomoci lidem, kteøí si v dùsledku nemoci, postiení, stáøí èi samoty ji
nemohou zabezpeèit plnohodnotný ivot, ale díky pomoci mohou zùstat ve svém domácím prostøedí a mají
zajitìnou komplexní péèi.
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K-centrum Pøíbram
Adresa: námìstí T.G. Masaryka 1, Pøíbram I
Právní forma: støedisko Arcidiecézní charity Praha
Telefon, fax: 318 622 010
E-mail: achkacko.pribram@email.cz,
prevence3p@gmail.com
Øeditel, vedoucí pracovník: Bc. Josef míd
Poskytované sluby (dle zákona o sociálních slubách):
-

odborné sociální poradenství
kontaktní centrum
terénní programy
programy primární prevence.

Charakteristika zaøízení
Historie:

K-centrum Pøíbram vzniklo v prosinci roku 2002.

Obsah a formy èinnosti:
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Nízkoprahové zaøízení poskytuje ambulantní a terénní
sluby osobám uívajícím návykové látky. Jedná se o pøímý kontakt s uivateli slueb (realizovaný v kontaktní místnosti centra nebo v terénu), poskytování informací o rizicích spojených s uíváním drog, distribuci osvìtových
materiálù, nabídku a realizaci výmìnného programu pro
injekèní uivatele, poskytování aktuálních informací o dostupných odborných slubách, asistenci pøi øeení sociálních a zdravotních problémù, zprostøedkování návazné
péèe, pomoci a poradenství.
Rodièùm a blízkým osobám uivatelù drog K-centrum nabízí odborné sociální poradenství. Jedná se o provázení lidí v obtíných ivotních situacích, které vznikají bìhem souití s uivateli drog.
K-centrum realizuje primárnì preventivní aktivity
urèené pro tøídní kolektivy základních a støedních kol.
Aktivity jsou zamìøeny na formování zdravého ivotního stylu a pøedcházení patologickému zpùsobu ivota.
Zaøízení také nabízí vhodné terapie pro osoby ohroené závislostí a jejich rodinné pøísluníky.

Okresní organizace svazu tìlesnì
postiených v ÈR, OS Pøíbram
Adresa: eická 193, Pøíbram VII
Právní forma: právnická osoba
Telefon, fax: 326 531 930, 606 650 114
E-mail: ovstppribram@volny.cz
Pøedseda: Magda Burianová
Úøední hodiny:
kadý den od 8.30 do 14.00 hodin
Poskytované sluby (dle zákona o sociálních slubách):
- sociální poradenství
- osobní asistence
- sociální aktivizaèní sluby pro seniory a osoby se ZP
- sociální rehabilitace
- peèovatelská sluba.

Charakteristika zaøízení
Obsah a formy èinnosti:
Mezi dùleité èinnosti organizace patøí poskytování sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postiením
a seniory, právní poradna, poøádání pøednáek a semináøù
ze zdravotnì sociální oblasti, výuka poèítaèové gramotnosti, pomoc pøi vyhledávání zamìstnání pro osoby se
zdravotním postiením, zajiování rehabilitaèního plavání, organizování ozdravných pobytù, návtìv kulturních
akcí apod.
Kromì vzdìlávací a osvìtové èinnosti zahrnují sluby
doprovod k lékaøi, pomoc pøi zaøizování bìných záleitostí doma nebo na úøadech, zajiování kontaktù se spoleèenským prostøedím.
Sdruení pøipravuje kurzy na téma administrativní práce, základy podnikání, sociální a pracovnì právní problematika.
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SANCO, o.p.s.
Adresa: Romitálská 168, Pøíbram VI
Právní forma: obecnì prospìná spoleènost
Telefon, fax: 318 427 424, 736 611 680, 318 632 757
E-mail: blatonova@pece-sanco.com
Øeditel, vedoucí pracovník: Marie Blatoòová
Poskytované sluby (dle zákona o sociálních slubách):
-

odlehèovací sluby
denní stacionáø
domov se zvlátním reimem
sociálnì aktivizaèní sluby pro seniory a osoby
se zdrav. postiením.

Charakteristika zaøízení
Historie:

Èinnost zahájena v roce 1991 (peèovatelská sluba, mini
stacionáø), postupnì byly doplòovány dalí sluby. Od roku
1993 první agentura domácí péèe v okrese, od r. 2000
vzniká program ANDa.

Obsah a formy èinnosti:
- odborná oetøovatelská péèe poskytovaná zdravotními
sestrami ve vlastním prostøedí pacienta.
Program ANDa: - denní centrum pro osoby s kognitivními poruchami a
nesobìstaèností (s akcentem na denní reim, pohybovou aktivitu a speciální terapie)
- oddìlení oetøovatelské péèe pro pacienty s Alzheimerovou nemocí a demencemi (pro pacienty,
kteøí ji nemohou vyuívat péèi v domácím prostøedí nebo jejich peèovatel potøebuje odlehèovacíslubu z dùvodu odpoèinku a naèerpání sil)
- poradny pro peèující (praktické nácviky oetøovatelských technik)
- individuální porady
- svépomocná skupina (rodinní peèovatelé sami sobì
 výmìna zkueností, sdílení relaxace)
- kontaktní místo ÈALS k íøení nových poznatkù a
trendù v poskytování péèe o lidi s demencí.
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Odbor sociálních vìcí a
zdravotnictví, Mìstský úøad Pøíbram
Adresa: Mìstský úøad Pøíbram, OSVZ, Tyrova 108,
Pøíbram
Telefon: 318 402 249
E-mail: antonin.hejduk@pribram-city.cz
Vedoucí pracovník: JUDr. Antonín Hejduk
Poskytované sluby (dle zákona o sociálních slubách):
- sociální poradenství.

Obsah a formy èinnosti:
Sociální péèí je zajiována pomoc obèanùm, jejich
ivotní potøeby nejsou dostateènì zabezpeèeny pøíjmy
z pracovní èinnosti, dávkami dùchodového nebo nemocenského zabezpeèení, popøípadì jinými pøíjmy, a obèanùm, kteøí ji potøebují vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu nebo vìku, anebo kteøí bez pomoci nemohou pøekonat obtínou ivotní situaci nebo nepøíznivé ivotní
pomìry.
Dále zajiuje poradenskou a výchovnou èinnost.
Sociální péèe zahrnuje zejména péèi o:
-

rodinu a dìti
obèany tìce zdravotnì postiené
staré obèany
obèany, kteøí potøebují zvlátní pomoc
obèany spoleèensky nepøizpùsobené.

V rámci sociální péèe se poskytují zejména tyto dávky a
sluby:
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penìité dávky
vìcné dávky
výchovná a poradenská péèe
ústavní sociální péèe
péèe v ostatních zaøízeních sociální péèe
peèovatelská sluba
mimoøádné výhody pro nìkteré skupiny obèanù tìce
zdravotnì postiených.

Peèovatelská sluba
mìsta Pøíbram
Adresa: Brodská 100, Pøíbram VIII
Právní forma: pøíspìvková organizace
Telefon, fax: tel. 318 629 057, fax 318 627 281
E-mail: pecovatelskasluzba@quick.cz
Øeditel, vedoucí pracovník: MUDr. Ivan edivý
Poskytované sluby (dle zákona o sociálních slubách):
- peèovatelská sluba
- domovy pro seniory.

Charakteristika zaøízení
Historie:

Peèovatelská sluba mìsta Pøíbram funguje jako samostatná organizace od roku 1993.

Obsah a formy èinnosti:
Terénní peèovatelská sluba poskytuje pomoc seniorùm,
osobám se zdravotním postiením a rodinám s dìtmi, jejich situace vyaduje pomoc jiné fyzické osoby. Sluba je
poskytována v domácnostech uivatelù. Peèovatelská sluba zahrnuje pomoc pøi péèi o osobní hygienu, donáku
nebo dovoz obìda, nákupy, nutné pochùzky (úøad, lékaø),
doprovod na lékaøské vyetøení, praní a ehlení osobního
prádla, úklid domácnosti, mytí oken a dalí.
V Domovì dùchodcù na Bøezových Horách je zajitìno ubytování, strava a zdravotní péèe pro seniory,
kteøí potøebují pravidelnou pomoc. Souèástí domova je
i oetøovatelské oddìlení.
V Pøíbrami je celkem 5 domù s peèovatelskou slubou (DPS) s 335 byty zvlátního urèení. V nich ijí senioøi a lidé se zdravotním postiením. V DPS je zajitìna
peèovatelská sluba.
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Svaz postiených civilizaèními
chorobami v ÈR,
Komunitní centrum v Pøíbrami

Adresa: eická 193, Pøíbram VII
Právní forma: právnická osoba
Telefon, fax: 318 637 531
E-mail: kom.centrum-pribram@volny.cz
Øeditel, vedoucí pracovník: Alena Kasíková
Úøední hodiny:
pondìlí a ètvrtek od 9.00 do 14.00 hodin
Poskytované sluby (dle zákona o sociálních slubách):
- sociální poradenství.

Charakteristika zaøízení
Historie:

V roce 1990 bylo SPCCH zaregistrováno u Ministerstva
vnitra. SPCCH Komunitní centrum Pøíbram vzniklo v roce
2001.

Obsah a formy èinnosti:
Organizace sdruuje obèany postiené vnitøním onemocnìním (napø. kardiaky, respiriky, diabetiky, pacienty
s onkologickým onemocnìním) a jejich rodinné pøísluníky. Vìtinou se jedná o onemocnìní, které není viditelné,
ale je závané. Poèet postiených tìmito chorobami rychle stoupá a postihuje i mladé lidi. Proto je èinnost sdruení
zamìøena hlavnì na prevenci, rekondièní pobyty a rekondièní cvièení. Sdruení dále nabízí sociální a sociálnì právní
poradenství a psychologickou poradnu. Zajiuje besedy,
pøednáky lékaøù a klubová posezení.
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Tísòová péèe AREION - ivot 90
regionální pracovitì Pøíbram
Adresa: Mìstský úøad Pøíbram, OSVZ, Tyrova 108,
Pøíbram
Telefon, fax: 318 402 404, 739 469 535
E-mail: libor.spinar@pribram-city.cz
Øeditel, vedoucí pracovník: Ing. Libor pinar
Poskytované sluby (dle zákona o sociálních slubách):
- sociální poradenství
- tísòová péèe
- telefonická krizová pomoc
(pouze pro uivatele tísòové péèe).

Charakteristika zaøízení
Historie:

Pøíbram se do projektu AREION zapojila v roce 2004.

Obsah a formy èinnosti:
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Prostøednictvím projektu AREION je v Pøíbrami zajitìna tísòová péèe. Jedná se o poskytování terénní sluby, kterou se poskytuje nepøetritá distanèní hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohroení zdraví nebo ivota. Slubu vyuívají
senioøi, osamìlí a nemocní lidé. Stav klientù je po celých
24 hodin monitorován a to jim umoòuje samostatný ivot v jejich vlastním domovì. V pøípadì krizové situace
(pád, zhorení zdravotního stavu, napadení, apod.) zale
klient pomocí stisku tísòového tlaèítka zavìeného na krku
zprávu do dispeèinku. Pracovníci tísòové péèe se okamitì s bytem propojí, zjistí klientùv stav a potøeby a rychle
zorganizují odbornou pomoc. Klienti jsou pravidelnì pracovníky dispeèinku kontaktováni, pøi zhorení zdravotního stavu dle potøeby, napøíklad kadou hodinu. V Pøíbrami
je do této akce smluvnì zapojena mìstská policie, oblastní
støedisko záchranné zdravotnické sluby v Pøíbrami a hasièský záchranný sbor. Nedílnou souèástí systému je i rodina nebo blízcí pacienta, kteøí jsou bezprostøednì informováni o vzniklé situaci.

TyfloCentrum Praha o.p.s.,
pracovitì Pøíbram
Adresa: Námìstí T.G. Masaryka 1, Pøíbram I
Právní forma: obecnì prospìná spoleènost
Telefon, fax: 318 581 427, 774 068 330
E-mail: slavickova@tyflocentrum.cz
Øeditel, vedoucí pracovník: Kateøina Slavíèková, DiS.
Poskytované sluby (dle zákona o sociálních slubách):
-

sociální poradenství
sociální rehabilitace
sociálnì aktivizaèní sluby
prùvodcovské a pøedèitatelské sluby.

Charakteristika zaøízení
Historie:

TyfloCentrum Praha o.p.s. bylo zaloeno v r. 2003
a v Pøíbrami zahájilo èinnost v r. 2006.

Obsah a formy èinnosti:
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TyfloCentrum Pøíbram poskytuje sluby pro dospìlé
nevidomé a slabozraké obèany z Pøíbrami a okolí. Pomáhá vytváøet podmínky pro integraci, která minimalizuje
psychologické, zdravotní, sociální a ekonomické dùsledky zrakového postiení. Nevidomým a slabozrakým poskytuje prùvodcovské a pøedèitatelské sluby, podporu
pracovního uplatnìní, základní a odborné sociálnì-právní poradenství, vzdìlávací a volnoèasové aktivity, sociálnì
aktivizaèní sluby vèetnì integrace prostøednictvím dobrovolnického programu a sociální rehabilitaci.
TyfloCentrum nabízí praktickou pomoc pøi øeení konkrétních problémù v kadodenním ivotì (zejména pøi
zvládání obtíných nestandardních situací) a pøedchází
tak vzniku krizových jevù. Zajiuje úplnost a návaznost
sociálních slueb pro obèany s tìkým zrakovým resp.
zrakovým a jiným postiením, spolupracuje s pracoviti
zamìøenými na základní rehabilitaci, rekvalifikaci a dalí speciální technické sluby pro tìce zrakovì postiené

obèany (kompenzaèní pomùcky, vodící pes, výuka prostorové orientace atd.).
Cílem je podporovat lidi s tìkým zrakovým postiením v jejich samostatném ivotì.
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Doprovodné sluby, svazy
a pomáhající organizace
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ALKA o.p.s.
Adresa: eická 193, Pøíbram VII
Právní forma: obecnì prospìná spoleènost
Telefon: 608 237 247
Vedoucí pracovník: Helena Holánková
Obsah èinnosti:

Spoleènost zaloena v roce 2005. Podpora osob se zdravotním postiením, cílem organizace je zøízení denního
centra a chránìného pracovitì pro mladé lidi se zdravotním handicapem.

Klub DEMKA, spoleènost
postiených DMO Pøíbram
Adresa: Obráncù míru 78, Pøíbram VII
Právní forma: obèanské sdruení, pùsobnost celostátní
Telefon: 724 317 393, 326 531 943
E-mail: Dana.Pikrtova@seznam.cz
Vedoucí pracovník: Dana Pikrtová
Obsah èinnosti:
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Obèanské sdruení bylo zaloeno v èervnu roku 1993.
Cílem klubu je sdruování osob postiených DMO (dìtská
mozková obrna) a osob jinak neurologicky a tìlesnì postiených, jejich rodinných pøísluníkù i odborníkù. Sdruení vytváøí optimální spoleèenské a ekonomické podmínky
pro rozvoj postiených. Nabízí sociálnì terapeutické èinnosti, pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a
pøi obstarávání osobních záleitostí, pomáhá zprostøedkovat kontakt se spoleèenským prostøedím.

Klub stomikù ILCO
se sídlem v Pøíbrami
Adresa: Mariánská 420, Pøíbram VII
Právní forma: registrace MV  Sdruení obèanù
Telefon: 605 540 622
Pøedseda: Emil Bernard
Obsah èinnosti:

Klub poøádá ètvrtletní èlenské schùze a pøednáky. Dále
nabízí rekondice, rehabilitace a masáe v rámci ozdravných pobytù pro èleny, kteøí jsou obèany mìsta Pøíbrami.
Stomici jsou pøevánì starí lidé a jsou odkázáni hlavnì na
partnera a jeho pomoc. Úkolem èlenù sdruení je s takto
postienými obèany spolupracovat, aby získali psychickou
odolnost a zapojili se do èinnosti klubu i do bìného ivota spoleènosti.

Matylda, mateøské centrum
v Pøíbrami
Adresa: eická 193, Pøíbram VII
Právní forma: obèanské sdruení
Telefon: 737 488 196
E-mail: mc.matylda@seznam.cz
Vedoucí pracovník: Ing. Danuta Krutílková
Obsah èinnosti:
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Mateøské centrum nabízí maminkám s malými dìtmi
hernu, dále probíhají napøíklad tyto programy:
- výuka jazykù pro pøedkolní dìti (s moností pobytu
rodièù se sourozenci v dobì výuky v hernì)
- poradna pro kojící matky
- pohybové aktivity pro dìti
- pohybové aktivity pro maminky (s moností hlídání
dìtí)
- nepravidelné akce: návtìvy divadla, výlety, sluníèkový den, Mikuláská nadílka, vánoèní posezení,
masopust, Velikonoce, den dìtí, Bambiriáda atd.
Blií informace o pøipravovaných programech je moné
získat na uvedených kontaktech.

Mìstské jesle a rehabilitaèní
stacionáø Pøíbram
Adresa: Bratøí Èapkù 277, Pøíbram VII
Právní forma: pøíspìvková organizace
Telefon: 318 626 114
E-mail: mestskejesle@pb.cz
Øeditel, vedoucí pracovník: Mgr. Jitka nypsová
Obsah èinnosti:

V Mìstských jeslích a rehabilitaèním stacionáøi Pøíbram
je poskytována komplexní rehabilitaèní, výchovná a speciální pedagogická péèe dìtem se zdravotním postiením.
Ambulantní a denní péèe je poskytována na tøech
oddìleních:
- klasické jeslové oddìlení pro dìti max. do 4 let vìku oddìlení poskytuje individuální a skupinovou výchovnou péèi se zamìøením na vestranný rozvoj dìtí do doby
jejich pøijetí do pøedkolního zaøízení
- první rehabilitaèní oddìlení - zajiuje individuální rehabilitaèní, výchovnou a speciální pedagogickou péèi
o dìti do doby jejich umístìní do pøedkolního èi
kolského zaøízení max. do 7 let vìku
- druhé rehabilitaèní oddìlení - klientùm s handicapem
je poskytována komplexní a individuální péèe do 15 let
vìku, výjimeènì i pozdìji.
Na vech oddìleních mají dìti k dispozici hernu, sociální zázemí, lonici, relaxaèní místnost nebo tìlocviènu.
Souèástí zaøízení jsou provozní a pomocné prostory (stravovna, prádelna a jiné). V zadní èásti areálu zaøízení je
venkovní hrací plocha.

V zaøízení jsou vyuívány rùzné terapeutické pøístupy, napøíklad canisterapie a hydroterapie.
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Obèanské sdruení zdravotnì
postiených Pøíbram  Bøezové Hory
Adresa: eická 193, Pøíbram VII
Právní forma: právnická osoba
Telefon: 776 348 614
E-mail: PavolV@seznam.cz
Pøedseda: Pavol Vráblica
Obsah èinnosti:

Ve sdruení se soustøeïují zdravotnì postiení obèané
z mìsta Pøíbrami a jeho okolí. Sdruení hájí jejich specifické zájmy a potøeby, zajiuje kulturní a rehabilitaèní péèi
a organizuje ozdravné pobyty. Sdruení také spolupracuje
s orgány státní správy, obèanskými sdrueními, výrobními
i nevýrobními organizacemi. Èleny sdruení mohou být
osoby starí 18 let a právnické osoby. Za osoby mladí 18
let vstupují do sdruení rodièe. Sdruení je neziskovou
organizací a tak dostupnost rehabilitaèních procedur a
ozdravných pobytù závisí na výi dotace, kterou poskytuje
Mìsto Pøíbram. Kulturní akce si hradí kadý úèastník sám
(návtìva divadel, hradù, zámkù a výstav na území ÈR).

Obèanské sdruení PESSOS Pøíbram
Adresa: eická 193, Pøíbram VII
Právní forma: obèanské sdruení
Telefon: 777 180 788
E-mail: petra.bici@seznam.cz
Pøedseda: David Havel
Obsah èinnosti:
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Návtìvy se psy ve Speciální kole na Bøezových Horách, zvlátní kole, v Klubu pro mentálnì postiené, v dìtských domovech a v domovech pro seniory, v Sancu, základních a mateøských kolách, na junáckých táborech,
v zotavovnì Bukovany.
U nemocných, postiených, dìtí a seniorù provozování canisterapie, pøednáek o prevenci pokousání
psem (agrese, praktické ukázky), pomoc v pøedvýchovì

tìòat pro nevidomé nebo tìlesnì postiené, poradna pøi
výbìru plemene a tìòátka na míru, pøednáky o kynologii, canisterapii a první pomoci pejskù, spolupráce
s Èerveným køíem.
Canisterapie  druh zooterapie  terapie pomocí psa.
Je to zpùsob terapie, který vyuívá pozitivního pùsobení psa na zdraví èlovìka, klade dùraz na øeení problémù psychologických, citových, sociálnì-integraèních
a na fyzické zdraví èlovìka.

Oblastní spolek Èerveného køíe
Pøíbram
Adresa: Èechovská 114, Pøíbram VIII
Právní forma: nezisková organizace
Telefon: 318 623 239
Pøedseda: Miroslava Adamovská
Obsah èinnosti:
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- propagace a oceòování dobrovolných dárcù krve, kteøí
darovali minimálnì 10x krev  bronzová medaile, za
20 odbìrù støíbrná a za 40 odbìrù obdrí dárci zlatou
medaili Dr. Janského
- peèovatelská sluba, ozdravné pobyty dìtí, kolení,
osvìta první pomoci
- zdravotnická èinnost, která je zamìøena hlavnì na
zajiování zdravotnické sluby (první pomoc) pøi
rùzných sportovních a kulturních akcích
- výuka první pomoci dìtí a dospìlých obèanù
- zajiování humanitární pomoci a dalí aktivity.

Pedagogicko-psychologická poradna
Støedoèeského kraje
- pracovitì Pøíbram

Adresa: Pod achtami 294, Pøíbram IV
Telefon: 318 624 085
E-mail: ppppb@volny.cz
Vedoucí pracovitì Pøíbram: Mgr. tìpán Duník
Obsah èinnosti:

Základním posláním pedagogicko-psychologické poradny jako souèásti systému výchovného poradenství je poskytování pedagogických a psychologických slueb dìtem,
rodièùm dìtí a pedagogickým pracovníkùm se zamìøením
na optimalizaci vzdìlávacího procesu, rozvoje osobnosti,
na øeení obtíí pøi kolní práci, výchovì a vývoji dìtí a
mládee.
V souèasné dobì odbornou èinnost zabezpeèují dvì
oddìlení:
- oddìlení psychologického poradenství a terapie
- oddìlení pedagogické a reedukaèní.
V pùsobnosti pedagogicko-psychologické poradny je
vìková kategorie dìtí a mládee ve vìku 3-19 let.

Poradenské centrum Svazu
neslyících a nedoslýchavých
Pøíbram

Adresa: eická 193, Pøíbram VII
Právní forma: nezisková organizace
Telefon: 739 234 834
E-mail: SNN.pb@volny.cz
Pøedseda: Jindøich Podruh
Obsah èinnosti:
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Stálá sluba v poradenském centru Svazu neslyících a
nedoslýchavých v Pøíbrami, návtìvy seniorù. Centrum
poskytuje rady, jak pouívat naslouchadla a kochleární
implantáty. V sídle centra je moné zakoupit baterie, hadièky, tvarovky (je nabízeno i jejich vyèitìní). V pøípadì

nefunkènosti sluchadla je zapùjèeno náhradní a vadné je
odesláno na opravu pøímo k výrobci. V centru je dostupná
i nabídka rùzných kompenzaèních pomùcek (sluchátka
k televizi, svìtelné budíky, hlásièe zvuku, zvonìní telefonu, pláè dítìte apod.), mìøidla, baterie, bytové smyèky, individuální smyèky pro spoleèenské prostory. Centrum
poskytuje poradenství pro získání osobních kompenzaèních pomùcek.

Sdruení pro pomoc mentálnì
postieným okresu Pøíbram
Adresa : eická 193, Pøíbram VII
Právní forma: obèanské sdruení
Telefon: 318 624 472
Pøedseda: Chrudo Fiala
Obsah èinnosti:
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Klubová èinnost spoèívající ve zdokonalování zruènosti
klientù, a to výrobou z papíru, textilu, lepení mulí (vytváøení obrázkù) a keramiky. Opakování uèiva ze základní
koly (èeský jazyk, matematika, zemìpis, dìjiny), zpívání
a malování na papír i na sklo. Rehabilitaèní cvièení
v OXYGENu Pøíbram, dále cvièení v tìlocviènì (míèové
hry a relaxace). Èinnost je rovnì zamìøena na kulturní a
poznávací vyití (rùzné spoleèenské akce, divadlo, kino a
návtìvy Prahy s jejím poznáváním). Poøádání makarního bálu, oslava MDD, pálení èarodìjnic, úèast na akcích
poøádaných Spolkem Prokop a na sportovních hrách poøádaných v blízkém okolí Pøíbrami. Sdruení velmi dobøe
spolupracuje s Domovem Svatý Jan, kde probíhá výuka
vaøení a práce na tkalcovském stavu. Pravidelné poøádání
týdenních rekondièních pobytù na rùzných místech republiky.

Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých Pøíbram
Adresa: Pøíbram I/100
Právní forma: právnická osoba
Telefon: 728 045 679
Pøedseda: Frantiek Moták
Obsah èinnosti:

Ozdravné pobyty a pøednáky pro èleny sdruení.

Støedisko výchovné péèe Pøíbram
Adresa: kolní 29, Pøíbram VIII
Telefon, fax: 318 632 266
E-mail: svppb@atlas.cz
Øeditel, vedoucí pracovník: PaedDr. Jana Ptáèková
Provozní doba:
pondìlí a pátek od 8.00 do 16.00 hodin
Obsah èinnosti:

Støedisko nabízí tyto ambulantní sluby: informaèní
pohovory, poradenství, pomoc pøi hledání øeení problémù, individuální a skupinovou terapii nebo arteterapii,
spolupráci s rodinným systémem, preventivní programy pro
tøídní kolektivy, v nich nejsou dobré vrstevnické vztahy,
psychologickou a speciální pedagogickou diagnostiku osobnosti, vyetøení profesní orientace a informace o monostech vhodné volby pøípravy na zamìstnání.
-
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Sluby jsou urèeny:
dìtem a mládei (mají-li trápení s kamarády, se kolou, s rodièi, jinými dospìlými, nebo sami se sebou)
rodièùm (jsou-li v tìké situaci, která se dotýká jejich dìtí, pokud si nevìdí rady s výchovou, chtìjí svým
dìtem lépe rozumìt nebo mají-li o své dítì starost)
rodièùm v rozvodové situaci (kteøí chtìjí pomoci pøi
øeení dalí péèe o jejich dìti po rozvodu)
pedagogickým a sociálním pracovníkùm (chtìjí-li si
popovídat o svých problémových ácích a klientech).

Svaz diabetikù ÈR,
územní organizace Pøíbram
Adresa: Jana Drdy 501, Pøíbram VII
Právní forma: právnická osoba
Telefon: 318 624 166, 602 191 556
Pøedseda: Dr. Jiøí Motyèka
Obsah èinnosti:

Svaz diabetikù se zamìøuje na rehabilitaèní rekondièní
pobyty, které poøádá pro své èleny. Organizuje rùzné pøednáky, cvièení, plavání a kondièní procházky. Dále uskuteèòuje zájezdy do divadel a také návtìvy kina. Svaz poøádá rùzné poznávací zájezdy, hlavnì se zamìøením na
zahrady.

Svaz dùchodcù ÈR, MO Pøíbram
Adresa: eická 193, Pøíbram VII
Právní forma: spoleèenské sdruení seniorù
Telefon: 318 632 280
Pøedseda: Ing. Stanislav Böhm
Obsah èinnosti:
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Spoleèenské sdruení zabezpeèuje aktivity pro seniory,
organizuje zájezdy do divadel, pøednákovou èinnost, rehabilitaèní a zdravotní akce, 1 denní zájezdy a pøednáky
pro své èleny. Dále organizuje vycházky a spoleèné návtìvy výstav pro èleny Svazu dùchodcù ÈR. Územní organizace Pøíbram má bezplatnou právní poradnu.

Svaz tìlesnì postiených v ÈR,
místní organizace è. 6 Pøíbram
Adresa: T.G. Masaryka 100, Pøíbram I
Právní forma: nezisková organizace
Telefon: 318 624 118
Pøedseda: Vlasta Hanuová
Obsah èinnosti:

Organizace zajiuje ozdravný pobyt pro své èleny (l012 denní).
-

Pobyt má tento program:
rozcvièka
cvièení na karimatkách - prvky jógy
po obìdì vycházky podle skupin obtínosti
veèer soutìe, hry a TV.

Nezávisle na tomto programu probíhá rehabilitace, kde
èlenové svazu vyuívají vodoléèbu, masáe a elektroléèbu pod dohledem lékaøe.

Svaz tìlesnì postiených v ÈR,
MO tìlesnì postiených a vozíèkáøù
Adresa: eická 193, Pøíbram VII
Právní forma: právnická osoba
Telefon: 606 885 109
Pøedseda: Vìra Blahoutová
Obsah èinnosti:
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Organizace se zasazuje o bezbariérovost veøejných
budov a prostranství ve mìstì. Podporuje bezbariérové
úpravy chodníkù a cest v Pøíbrami a vybudování bezbariérových pøístupù do úøadù, zdravotnických zaøízení a dalích budov ve mìstì. Svaz poøádá opakované rekondièní
pobyty v termálních lázních na Slovensku. Tamní prameny léèí nemoci pohybového a nervového aparátu, stavy
po úrazech, vnitøní, koní a dalí choroby.

Ústøední automotoklub ÈR 

Automotoklub zdravotnì postiených
motoristù Pøíbram - Beroun
Adresa: Mariánská 170, Pøíbram VII
Právní forma: právní subjektivita
Telefon: 603 155 390
E-mail: pavel.brychca@volny.cz
Obsah èinnosti:
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Cílem Automotoklubu zdravotnì postiených Pøíbram
 Beroun je podpora vhodných aktivit pro osoby se zdravotním postiením. Ty jsou spjaty s vyuitím motorového
vozidla jako kompenzaèního prostøedku pomáhajícího
odstraòovat pohybový handicap pøi integraci obèanù do
spoleèenského ivota. Klub se svojí èinností snaí pøedevím o sociální únosnost vyuívání motorových vozidel pro
zdravotnì postiené motoristy. Dále má za cíl poøádat akce
pro dìti, automobilové soutìe, zajiovat slevy pro svoje
èleny.

Druhy sociálních slueb
podle zákona 108/2006 Sb.

31

Sociální poradenství
Sociální poradenství poskytuje osobám v nepøíznivé
sociální situaci potøebné informace pøispívající k øeení
jejich situace. Základní sociální poradenství je souèástí
vech druhù sociálních slueb. Odborné sociální poradenství zahrnuje obèanské poradny, manelské a rodinné poradny, sociální práci s osobami spoleèensky nepøizpùsobenými, poradny pro obìti trestných èinù a domácího násilí, sociálnì právní poradenství pro osoby se zdravotním
postiením a seniory. Sluba obsahuje poradenství, zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím, terapeutické èinnosti a pomoc pøi prosazování práv a zájmù.
Sluba se poskytuje bezúplatnì.
Sociálnì zdravotní sluby
Sociálnì zdravotní sluby napomáhají k zajitìní fyzické a psychické sobìstaènosti osob, kterým jsou poskytovány; jsou urèeny osobám, které ji nepotøebují akutní zdravotní lùkovou péèi (dostateèná je zdravotní péèe ambulantního rozsahu), ale souèasnì jsou natolik nesobìstaèné,
e potøebují pomoc druhé osoby pøi kadodenních úkonech a tato pomoc jim z objektivních dùvodù nemùe být
zajitìna v domácím prostøedí. Sociálnì zdravotní sluby
jsou poskytovány v pobytových zaøízeních sociálních slueb nebo v pobytových zdravotnických zaøízeních. Sluby sociální péèe poskytované v rámci sociálnì zdravotních
slueb (vèetnì základních slueb) podléhají úhradì. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fondù veøejného zdravotního pojitìní.
Sociální rehabilitace
Jedná se o soubor specifických èinností zamìøených na
nácvik potøebných dovedností osoby se zdravotním postiením smìøujících k dosaení samostatnosti a sobìstaènosti
v nejvyí moné míøe s ohledem na její dlouhodobì nepøíznivý zdravotní stav. Cílem je dosáhnout nalezení vhodného pracovního uplatnìní. Proces sociální rehabilitace je
integrální souèástí poskytování sociálních slueb.
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Osobní asistence
Osobní asistence se poskytuje v pøirozeném sociálním
prostøedí osobám se zdravotním postiením a seniorùm,
jejich situace vyaduje pomoc jiné osoby, a to v pøedem
dohodnutém rozsahu a èase. Sluba obsahuje pomoc pøi
zvládání bìných úkonù péèe o vlastní osobu, pomoc pøi
osobní hygienì, pomoc pøi zajitìní chodu domácnosti,
zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím a
pomoc pøi prosazování práv a zájmù. Sluba se poskytuje
za úplatu.
Peèovatelská sluba
Peèovatelská sluba se poskytuje dìtem, osobám se
zdravotním postiením a seniorùm, jejich situace vyaduje pomoc jiné osoby, a to v pøirozeném prostøedí i ve
specializovaných zaøízeních. Sluba obsahuje pomoc pøi
zvládání bìných úkonù péèe o vlastní osobu, pomoc pøi
osobní hygienì nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc pøi zajitìní stravy,
pomoc pøi zajitìní chodu domácnosti, zprostøedkování
kontaktu se spoleèenským prostøedím a pomoc pøi prosazování práv a zájmù. Sluba se poskytuje za úplatu. Bezúplatnì se poskytuje rodinám s nezaopatøenými dìtmi
v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily souèasnì
tøi nebo více dìtí, úèastníkùm odboje a pozùstalým manelùm (manelkám) po úèastnících odboje starím 70 let.

Prùvodcovská, pøedèitatelská a tlumoènická sluba
Prùvodcovská, pøedèitatelská a tlumoènická sluba se
poskytuje osobám se zdravotním postiením a seniorùm,
jejich schopnosti jsou sníeny v oblasti orientace nebo
komunikace, a napomáhá jim osobnì si vyøídit vlastní záleitosti. Sluba obsahuje zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím a pomoc pøi prosazování práv a zájmù. Sluba se poskytuje za úplatu.
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Sluby rané péèe
Sluby rané péèe se poskytují rodièùm dítìte ve vìku
do 7 let, které je osobou se zdravotním postiením nebo
jeho vývoj je ohroen v dùsledku nepøíznivého sociálního prostøedí. Sluba je zamìøena na podporu rodiny a
podporu vývoje dítìte s ohledem na jeho specifické potøeby. Sluba je poskytována pøedevím v domácnosti. Sluba obsahuje výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti,
zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím, terapeutické èinnosti a pomoc pøi prosazování práv a zájmù. Sluba se poskytuje bezúplatnì.
Podporované bydlení
Podporované bydlení je sociální sluba poskytovaná
osobám se zdravotním postiením, jejich situace vyaduje pomoc jiné osoby; sluba se poskytuje v domácnosti
osob. Obsahuje pomoc pøi zajitìní chodu domácnosti,
výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti, zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím, tera- peutické
èinnosti a pomoc pøi prosazování práv a zájmù. Sluba se
poskytuje za úplatu.
Odlehèovací sluby
Odlehèovací sluby jsou ambulantní nebo pobytové
sluby poskytované osobám se zdravotním postiením a
seniorùm, jejich situace vyaduje pomoc jiné osoby,
o které jinak peèuje osoba blízká v domácnosti; cílem sluby je umonit peèující osobì nezbytný odpoèinek. Sluba
obsahuje pomoc pøi zvládání bìných úkonù péèe o vlastní
osobu, pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc pøi
zajitìní stravy, poskytnutí ubytování, zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím, terapeutické èinnosti a
pomoc pøi prosazování práv a zájmù. Sluba se poskytuje
za úplatu.
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Centra denních slueb
Centra denních slueb poskytují ambulantní sluby ve
specializovaném zaøízení s cílem posílit samostatnost a
sobìstaènost osob se zdravotním postiením a seniorù
v nepøíznivé sociální situaci, která mùe vést k sociálnímu
vylouèení. Sluba obsahuje pomoc pøi osobní hygienì nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc pøi zajitìní stravy, výchovné, vzdìlávací
a aktivizaèní èinnosti, zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím, terapeutické èinnosti a pomoc pøi
prosazování práv a zájmù. Sluba se poskytuje za úplatu.
Stacionáøe denní a týdenní
Stacionáøe denní poskytují ambulantní sluby ve specializovaném zaøízení seniorùm, osobám se zdravotním
postiením a osobám ohroeným uíváním návykových
látek, jejich situace vyaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Stacionáøe týdenní poskytují pobytové sluby ve specializovaném zaøízení seniorùm, osobám se zdravotním
postiením a osobám ohroeným uíváním návykových
látek, jejich situace vyaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Sluba obsahuje pomoc pøi zvládání bìných úkonù
péèe o vlastní osobu, pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy
nebo pomoc pøi zajitìní stravy, poskytnutí ubytování nebo
pomoc pøi zajitìní bydlení a výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti, zprostøedkování kontaktu se spoleèenským
prostøedím, terapeutické èinnosti, pomoc pøi prosazování
práv a zájmù. Sluba se poskytuje za úplatu.
Domovy pro osoby se zdravotním postiením
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Domovy pro osoby se zdravotním postiením poskytují
dlouhodobé pobytové sluby osobám se zdravotním postiením, jejich situace vyaduje pomoc jiné osoby. Sluba obsahuje pomoc pøi zvládání bìných úkonù péèe
o vlastní osobu, pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti, zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím, terapeutické èinnosti, pomoc pøi prosazování práv a
zájmù. Sluba se poskytuje za úplatu.

Domovy pro seniory
Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové
sluby seniorùm, jejich situace vyaduje pomoc jiné osoby. Sluba obsahuje pomoc pøi zvládání bìných úkonù
péèe o vlastní osobu, pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy,
poskytnutí ubytování, zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím, aktivizaèní èinnosti a pomoc pøi prosazování práv a zájmù. Sluba se poskytuje za úplatu.
Azylové domy
Azylové domy poskytují pobytové sluby na pøechodnou dobu osobám v nepøíznivé sociální situaci spojené se
ztrátou bydlení. Sluba obsahuje poskytnutí stravy nebo
pomoc pøi zajitìní stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc pøi zajitìní bydlení, pomoc pøi prosazování práv a
zájmù, výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti. Sluba se poskytuje za úplatu.
Domy na pùl cesty
Domy na pùl cesty poskytují pobytové sluby na pøechodnou dobu pro osoby do 26 let vìku, které po dosaení
zletilosti opoutìjí kolská zaøízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, popøípadì pro osoby z jiných zaøízení
pro péèi o dìti a mláde. Sluba obsahuje tyto èinnosti:
poskytnutí ubytování, zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím, terapeutické èinnosti a pomoc pøi
prosazování práv a zájmù. Sluba se poskytuje za úplatu.
Chránìné bydlení
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Chránìné bydlení je dlouhodobá pobytová sluba poskytovaná osobám se zdravotním postiením, jejich situace vyaduje pomoc jiné osoby. Chránìné bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení; osobì se
poskytuje podle potøeby podpora osobního asistenta. Sluba
obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc pøi zajitìní stravy, poskytnutí ubytování, pomoc pøi zajitìní chodu domácnosti,výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti, zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím, terapeutické èinnosti, pomoc pøi prosazování práv a zájmù. Sluba se poskytuje za úplatu.

Kontaktní centra
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zaøízení navazující kontakt s osobami ohroenými závislostí na návykových
látkách. Cílem sluby je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneuíváním návykových látek. Sluba obsahuje terapeutické èinnosti a pomoc pøi prosazování práv a zájmù. Sluba se poskytuje bezúplatnì.
Telefonická krizová intervence
Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce s klientem v situaci, kterou osobnì proívá jako zátìovou, nepøíznivou a ohroující, zaloený na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém
kontaktu tohoto klienta s pracovitìm telefonické krizové
intervence.
Krizová pomoc
Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová sluba
na pøechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohroení zdraví nebo ivota, kdy pøechodnì nemohou øeit svoji nepøíznivou situaci vlastními silami. Sluba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy (nebo pomoc pøi zajitìní stravy), terapeutické èinnosti
a pomoc pøi prosazování práv a zájmù. Sluba se poskytuje bezúplatnì.
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní sluby pro osoby bez pøístøeí. Sluba obsahuje pomoc pøi osobní hygienì (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu), poskytnutí stravy (nebo pomoc pøi zajitìní stravy).
Sluba se poskytuje bezúplatnì.
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Nízkoprahová zaøízení pro dìti a mláde
Nízkoprahová zaøízení pro dìti a mláde poskytují
ambulantní sluby dìtem a mládei ohroeným sociálním
vylouèením. Sluba je urèena rizikovým, neorganizovaným dìtem a mládei, kteøí jsou ohroeni sociálnì - patologickými jevy nebo mají vyhranìný ivotní styl neakceptovaný vìtinovou spoleèností. Základním prostøedkem pro
navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnoèasových aktivit. Cílem je zlepit kvalitu ivota cílové skupiny pøedcházením, sníením sociálních a zdravotních rizik
souvisejících s jejich zpùsobem ivota, umonit jim lépe
se orientovat v jejich sociálním prostøedí a vytváøet podmínky, aby v pøípadì zájmu mohli øeit svoji nepøíznivou
sociální situaci. Sluba obsahuje výchovné, vzdìlávací a
aktivizaèní èinnosti, zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím a pomoc pøi prosazování práv a zájmù.
Sluba se poskytuje bezúplatnì.
Noclehárny
Noclehárny poskytují ambulantní sluby osobám bez
pøístøeí, které mají zájem o vyuití hygienického zaøízení
a pøenocování. Sluba obsahuje pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo zprostøedkování informací. Sluba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem.
Sluby následné péèe a doléèovací
Sluby následné péèe a doléèovací jsou ambulantní sluby poskytující následnou péèi osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní nebo ústavní léèbu ve
zdravotnickém zaøízení nebo které abstinují. Sluba obsahuje terapeutické èinnosti, pomoc pøi prosazování práv a
zájmù. Sluba se poskytuje bezúplatnì.
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Sociálnì aktivizaèní sluby pro rodiny s dìtmi
Sociálnì aktivizaèní sluby pro rodiny s dìtmi jsou ambulantní sluby poskytované rodinì s dítìtem, u kterého
existují rizika ohroení jeho vývoje nebo je jeho vývoj
ohroen v dùsledku dopadù dlouhodobì obtíné sociální
situace, kterou rodièe nedokáí sami bez pomoci pøekonat. Sluba obsahuje výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní
èinnosti, zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím, terapeutické èinnosti a pomoc pøi prosazování práv
a zájmù. Sluba se poskytuje bezúplatnì.
Terapeutické komunity
Terapeutické komunity poskytují pobytové sluby na
pøechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem o zaèlenìní do bìného ivota. Sluba obsahuje tyto èinnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím,
terapeutické èinnosti a pomoc pøi prosazování práv a zájmù. Sluba se poskytuje za úplatu.
Terénní programy
Terénní programy jsou sluby poskytované osobám, které vedou rizikový zpùsob ivota nebo jsou jím ohroeny.
Sluba je urèena pro problémové skupiny dìtí a mládee,
uivatele drog, osoby bez pøístøeí, osoby ijící v sociálnì
vylouèených komunitách a jiné sociálnì ohroené skupiny. Cílem sluby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich zpùsobu ivota. Sluba obsahuje zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím a pomoc
pøi prosazování práv a zájmù. Sluba se poskytuje bezúplatnì.
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