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Činnost Oddělení sociální prevence a kurately 

• zajišťuje terénní sociální práci pro cílové skupiny osob (rodiny s dětmi, osoby v 
hmotné nouzi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v obtížných životních 
situacích) v rámci města a celého obvodu obce s rozšířenou působností 

• zajišťuje sociální poradenství a aktivizační služby pro dané cílové skupiny, v případě 
potřeby zprostředkovává občanům pomoc prostřednictvím sítě sociálních služeb, 
případně jiným vhodným způsobem 

• na dožádání různých orgánů provádí sociální šetření k posouzení životních situací 
občanů, vyjadřuje se k umístění do zařízení, které provozuje příspěvková organizace 
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram 

• koordinuje práci s národnostními menšinami ve městě, za město spolupracuje v 
oblasti rovných příležitostí 

• koordinuje spolupráci města a ostatních organizací v rámci prevence sociálně 
patologických jevů ve městě Příbram 

• v přímé spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí a dalším státními i 
nestátními organizacemi, školami atd., analyzuje v rámci terénní sociální práce 
situace v oblasti negativních jevů u dětí a mládeže 

• realizuje protidrogovou politiku na území města Příbram 
• v rámci svých činností a kontinuální sociální práce spolupracuje s dalšími státními i 

nestátními institucemi v Příbrami, zejména krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, 
krajským úřadem, okresní správou sociálního zabezpečení, policií, soudy, státním 
zastupitelstvím, Probační a mediační službou, poskytovateli sociálních služeb atd. 
 

  



Kurátoři pro děti a mládeže  

Cílem práce kurátorů pro děti a mládež je odvrátit dítě od kriminální kariéry a realizovat 
takové preventivní aktivity, které budou předcházet trestné činnosti dětí v rámci jeho místně 
příslušné kompetence. Poskytuje rychlou, adekvátní a účinnou reakci na protiprávní jednání 
dítěte, či na jednání dalších jedinců, kteří dítě ohrožují.   
 
Zabývají se prací s rodinami a dětmi: 

• pokud se dítě do 15 let věku dopustilo jednání, které má znaky trestného činu nebo 
přestupku 

• pokud se dítě od 15 do 18 let věku dopustilo trestného činu nebo přestupku (bylo 
proti němu zahájeno trestní nebo přestupkové řízení) 

• pokud se u dítěte projevují vážnější výchovné problémy. 
 

V rámci své práce: 
• pracují s nezletilými dětmi, u kterých se objeví nežádoucí projevy v chování a jednání 

(např. záškoláctví, útěky z domova, zneužívání návykových látek, nerespektování 
rodičů, prostituce), které mohou vyústit až do stadia delikvence a kriminality, přičemž 
poskytují sociálně právní a výchovné poradenství dětem i rodičům při řešení jejich 
rodinných, osobních a sociálních problémů a krizových situací spojených 
s výchovnými problémy nebo trestnou činností 

• podávají návrhy k soudu na nařízení nebo zrušení soudního dohledu, předběžného 
opatření a ústavní výchovy 

• spolupracují s rodinami a navštěvují rodiny v rámci všech forem prevence 
• podílejí se na prevenci kriminality dětí a mládeže účastí na vhodných preventivních 

programech v rámci spolupráce s odborníky pracujícími s dětmi a mládeží 
• úzce spolupracují se školami, poradnami, občanskými sdruženími, zdravotnickými 

zařízeními, dětskými domovy, výchovnými ústavy, věznicemi 
• sledují vývoj dětí propuštěných z výchovných ústavů a dětských domovů 
• své klienty navštěvují na pracovištích, ve školách a jiných zařízeních, navštěvují i 

výchovné ústavy a dětské domovy a sledují jejich vývoj v těchto zařízeních 
• dávají souhlas výchovným ústavům a dětským domovům k pobytu dětí v rodině a v 

době jejich pobytu doma děti a mladistvé navštěvují 
• účastní se úkonů v trestním řízení a přestupkových řízení, při těchto jednáních se 

snaží soudu předložit komplexní stanovisko - z jakého rodinného prostředí dítě 
pochází, možné příčiny nezákonného jednání spolu s návrhy vhodných opatření; ve 
prospěch mladistvých podávají opravné prostředky 

• spolupracují s probačními pracovníky soudů, s poradnami, lékaři - pediatry, a 
zařízeními, které se zabývají drogovou problematikou u dětí a mladistvých 

• provádějí vyhodnocení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny a vypracovávají 
individuální plán ochrany dítěte, event. rozhodují o uložení výchovných opatřeních 

 
  



Sociální kurátor pro dospělé  

Sociální kurátor poskytuje poradenskou, socioterapeutickou a sociální pomoc občanům při 
překonávání obtížných životních situací a při jejich integraci do společnosti. Tyto klienty 
vyhledává v jejich přirozeném prostředí. Je součástí systému sociální prevence, jež slouží k 
ochraně společnosti před výskytem sociálně patologických jevů. Jde zejména o pomoc při 
pracovním uplatnění, ubytování, finančním zajištění, atd. 
 

• poskytuje sociální poradenství při těchto sociálních událostech: 
o sociální vyloučení – v důsledku stáří, zdravotního postižení, chudoby, nemoci, 

příslušnosti k národnostní menšině, apod.  
o rizikový způsob života – zneužívání alkoholu, prostituce, závislost na hracích 

automatech, zneužívání omamných a psychotropních látek, trestná činnost 
o pro oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí 
o ztráta přístřeší, nestandardní či nejisté bydlení 
o nezaměstnanost a potíže materiálního charakteru – nízké příjmy, 

nekompetence hospodařit s finančními prostředky, zadlužení, neschopnost 
dostát závazkům či stanoveným vyživovacím povinnostem, apod. 

• poskytuje poradenství a pomoc při uplatňování nároku na dávky státní sociální 
podpory, pomoci v hmotné nouzi, pro občany zdravotně znevýhodněné a příspěvku 
na péči, nemocenského a důchodového pojištění 

• provádí posouzení životní situace klienta, včetně individuálního plánování cílů klienta 
a kroků, které povedou k jejich naplnění; na dožádání provádí šetření různých 
aspektů životní situace klientů 

• zplnomocňuje klienta, aby dokázal sám ovlivňovat své sociální prostředí a měnit 
podmínky dosavadního způsobu života, realizuje přímou sociální práci s klientem 
zaměřenou na změnu postojů klienta či změnu sociálního prostředí klienta 

• v rámci kontinuální sociální práce spolupracuje se státními i nestátními organizacemi 
při řešení životní situace klienta, popř. s dalšími subjekty v prostředí dané lokality a 
v jeho přirozeném prostředí 

• spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi v oblasti 
nastavení a efektivní realizace sociální sítě v dané lokalitě, realizuje preventivní 
aktivity, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů 

• dle potřeby navštěvuje klienty ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody či 
zabezpečovací detence 
 

Pracuje především s klienty, kteří jsou:  
• propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, výkonu vazby či zabezpečovací detence, 
• jedinci, proti nimž je vedeno trestní řízení, popřípadě jim byl výkon trestu odnětí 

svobody podmíněně odložen, 
• závislí na alkoholu a jiných návykových látkách, či propadli hazardním hrám, 
• příslušníci národnostních menšin, 
• jedinci, jež se ocitli v náročných životních situacích (dospělí, bezdětní), či žijící 

nedůstojným způsobem života 
• propuštění ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení 

zletilosti.  
  



Agenda protidrogového koordinátora  

Protidrogový koordinátor v souladu s usnesením vlády č. 446/1993, o koncepci a programu 
protidrogové politiky, vykonává činnost koordinační, iniciativní a poradní. Systematicky se 
zabývá drogovou problematikou a jejím řešením na území města Příbram. Průběžně 
shromažďuje informace o vývoji situace na území města, vyhodnocuje a navrhuje řešení. 
Aktivně působí v oblasti primární prevence, má přehled o projektech a akcích, 
organizovaných v protidrogové oblasti na území města Příbram, o zařízeních pro prevenci, 
poradenství, léčbu a rehabilitaci drogových závislostí a aktivně s nimi spolupracuje. Mapuje 
terén sekundární a terciární prevence, poskytuje poradenství a sjednává klientům potřebnou 
péči v odborných zařízeních. Spolupracuje s institucemi v oblasti školství, zdravotnictví, 
policie a s nestátními subjekty. 
 
V rámci své pracovní činnosti: 

• realizuje protidrogovou politiku ve městě Příbram, poskytuje základní poradenství 
v oblasti protidrogové prevence 

• zpracovává, aktualizuje a naplňuje cíle krajské Koncepce protidrogové prevence a 
Koncepce prevence kriminality města Příbram, které souvisí s problematikou 
závislostí a užívání návykových látek 

• mapuje, shromažďuje a vyhodnocuje informace o vývoji zneužívání návykových látek  
na území města Příbram, spolupracuje s institucemi a organizacemi, které se 
problematikou závislostního chování a užívání drog zabývají 

• zpracovává podklady pro grantová řízení z oblasti  protidrogové prevence  
• zúčastňuje se  porad protidrogových koordinátorů, které jsou řízeny krajským 

protidrogovým koordinátorem pro Středočeský kraj, a zajišťuje oboustranné 
předávání informací 


