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Úvod 

 

Koncepce prevence kriminality města Příbram na roky 2019 – 2021 je dokument, který 

odráží Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a dále Koncepci 

prevence kriminality Středočeského kraje na období 2018 – 2021 a je zpracována podle 

Metodiky pro tvorbu strategických dokumentů prevence kriminality a víceletých 

bezpečnostních analýz, kterou vydalo Ministerstvo vnitra. 

 

Dalšími koncepčními a strategickými materiály města Příbram, na které Koncepce prevence 

města Příbram na léta 2019 – 2021 navazuje, jsou následující dokumenty: 

 

- Strategický plán sociálního začleňování města Příbram pro období 2015 – 2018 

- Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání 2017 – 2019 

- Strategický plán rozvoje města Příbram na období let 2014 - 2020 

 

 

Cílem tohoto strategického dokumentu je znovu analyzovat situaci ve městě Příbram  

a reagovat na nově vzniklé, popř. nově identifikované potíže v oblasti prevence kriminality  

a definovat priority politiky města Příbram. 

 

Na tomto dokumentu se podílela především pracovní skupina prevence kriminality, která je 

v Příbrami ustanovena od roku 2007. Pracovní skupina prevence kriminality si je vědoma,  

že role měst a obcí v preventivních aktivitách a opatření ke snížení trestné činnosti je 

nezastupitelná, protože právě města a obce nejlépe znají své konkrétní bezpečnostní 

problémy.  

 

Záměrem města Příbram je koordinovat a zabezpečovat oblast prevence kriminality na svém 

území a realizovat preventivní politiku prostřednictvím zajišťování a vyčleňování finanční 

podpory potřebným preventivním aktivitám. Při tom má zájem spolupracovat se všemi 

relevantními partnery a subjekty. 
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Zpracování strategického dokumentu prevence kriminality města je jednou z podmínek 

obsažených ve Strategii prevence kriminality ČR na léta 2016 až 2020, jejíž splnění umožňuje 

realizaci preventivních projektů na místní úrovni za podpory dotace z Programu prevence 

kriminality Ministerstva vnitra. 
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1 Vyhodnocení Koncepce prevence kriminality 2016 – 2018 
 

V Koncepci prevence kriminality města Příbram na léta 2016 – 2018 byly definovány hlavní 

priority v oblasti prevence kriminality rozvedené do konkrétních cílů a opatření. Pro město 

Příbram z této Koncepce vycházel úkol realizovat v rámci svého území preventivní politiku, 

koordinovat a zabezpečovat prevenci kriminality a zajišťovat finanční podporu aktivitám 

v rámci prevence kriminality.  

 

1.1 Stanovené priority: 

 

- Zaměření preventivních aktivit na cílové skupiny vč. obětí zvlášť zranitelných (senioři, 

ženy, děti a mladiství, zdravotně postižení) 

- Podpora dlouhodobé a komplexní práce s dětmi, mladistvými a jejich rodinami, které 

jsou ohroženy rizikovými jevy či pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí 

- Komplexní přístup k řešení bezpečnostních rizik na území města s cílem provázat dílčí 

aktivity jednotlivých aktérů, jež se podílejí na realizaci prevenci kriminality 

- Zvyšování bezpečí občanů města na veřejných prostranstvích 

- Snižování trestné činnosti majetkového charakteru, především vloupání  

do nebytových prostor domů a automobilů 

- Zapojení se do realizace programů prevence kriminality s celostátní působností 

(Asistenti prevence kriminality, Domovníci, atd.) 

- Spolupráce Policie ČR a Městskou policií Příbram na principech Community Policing 

při zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě 

- Preventivně informační činnost s cílem zapojit komunity a širokou veřejnost  

do realizace preventivních opatření, především v oblasti zabezpečení vlastního 

majetku a bezpečného chování v rizikových situacích. 
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1.2 Přehled opatření a plnění aktivit 
 

Opatření č. 1 Každoroční zpracování městského programu prevence kriminality města Příbram odrážející 
aktuální bezpečnostní rizika na území města 

Popis 

Na základě bezpečnostní analýzy, pravidelného mapování aktuálních kriminogenních faktorů, 
výstupů z pracovní skupiny prevence kriminality bude zpracován městský program prevence 
kriminality. Město bude prostřednictvím tohoto každoročního dokumentu žádat o finanční 
podporu z MVČR na obsažené projekty 

Odpovídá Město Příbram  

Spolupracující 
subjekt 

PČR, NNO, NP 

Plnění aktivit 

Manažer prevence kriminality ve spolupráci s pracovní skupinou prevence kriminality 
každoročně zpracovává městský program prevence kriminality. Hlavním cílem je reagovat na 
nově vzniklé hrozby a minimálně udržet či dále snižovat míru kriminality ve městě a přispívat k 
ochraně bezpečí a majetku občanů města. Každoroční realizace projektů prevence kriminality- 
Projekt Cestou Sdílení, Prázdninový sociálně rehabilitační program, Letní zážitkový pobyt pro 
děti s rizikovým chováním, Forenzní značení syntetickou DNA, Ozbrojený útočník ve škole 

 

Opatření č. 2 Finanční podpora projektů prevence kriminality s působností na území města Příbram 

Popis 
Město v rámci dotačního titulu OSVZ  bude poskytovat dotace na projekty prevence 
kriminality, a to zejména na aktivity primární prevence do MŠ a ZŠ zaměřené na prevenci 
nástupu kriminální kariéry u dětí a mládeže. 

Odpovídá Město Příbram  

Spolupracující 
subjekt NNO 

Plnění aktivit 
Město Příbram v roce 2017 a 2018 poskytlo všem základním školám na území města finanční 
příspěvek ve výši 60.000 Kč na programy primární prevence s cílem snížit kriminalitu a rizikové 
chování cílových skupin. 

 

Opatření č. 3 Podpora subjektů poskytující služby v oblasti sociální prevence na území města Příbram 

Popis 
S přihlédnutím k potřebám města definovaných na základě odborných analýz potřeb klientů  
a příkladů dobré praxe v oblasti sociálních služeb bude definována, zajištěna a finančně 
podporována základní síť služeb sociální prevence.  

Odpovídá Město Příbram  

Spolupracující 
subjekt NNO, CSZS 

 
Plnění aktivit 

Od roku 2016 vzniklo 13 nových pracovních úvazků v sociální oblasti viz. tabulka č. 1.  Město 
Příbram finančně podporuje formou programových a individuálních dotací  neziskové 
organizace působící v sociální oblasti viz. tabulka č. 2 
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Tabulka č. 1: Nově vzniklé pracovní úvazky 
 

Pozice Organizace Úvazek Doba úvazku 
Koordinátor pro sociální oblast 
a vzdělávání 

MěÚ 1 doba neurčitá 

Pracovník v sociálních službách 
SAS 

CSZS - SAS 0,5 1.10.2016 – 30.9.2019 

Sociální pracovník SAS CSZS – SAS 1,4 1.10.2016 – 30.9.2019 

Pracovník v sociálních  službách 
TP 

CSZS - TP 1,5 1.1.2017 – 31.12.2019  

Sociální pracovník TP  CSZS - TP 0,6 
1.1.2017 – 31.12.2019 (0,1 úvazku 

nemáme obsazeno)  

Specialista pro systém 
prostupného bydlení  

MěÚ 1 1.6.2017 - 31. 12. 2019 

Sociální pracovník v SPB MěÚ 1 1.6.2017 - 31. 12. 2019 

Domovník - preventista I. MěÚ 0,5 1. 6. 2016 - 30.5. 2020 

Domovník - preventista II. MěÚ 0,5 1. 6. 2016 - 30.5. 2020 

Asistenti prevence kriminality MěÚ 2 vždy na 1 rok 

Manažer prevence kriminality MěÚ 1 doba neurčitá 

Sociální pracovník CSZS - poradna 1 1.1.2017 – 31.12.2019 

Psycholog CZSZ - poradna 1 1.1.2017 – 31.12.2019 

 
 
Tabulka č. 2: Programové a individuální dotace z rozpočtu OSVZ a OŠKS 
 

Organizace 

 
Programové a individuální dotace 2016 - 

2018 poskytnuté z rozpočtu OSVZ a 
OŠKS 

Ponton, z.s. 353 687 Kč 

Magdaléna, o.p.s. 400 000 Kč 

Farní Charita Příbram 362 063 Kč 

ProFem, o.p.s. 20 000 Kč 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Opatření č. 4 

Preventivní aktivity v rámci komplexního přístupu ke zvýšení bezpečí v sociálně 
vyloučených a jiných rizikových lokalitách směřující ke snížení kriminality 
páchané osobami, které jsou sociálně vyloučené, nebo sociálním vyloučením 
ohrožené 

Popis 

Podpora aktivit směřující k podpoře osob sociálně vyloučených, nebo sociálním 
vyloučením ohrožených formou realizace specifických projektů prevence 
kriminality - Asistenti prevence kriminality, Domovníci, podpora projektů 
zaměřených na řešení tíživé životní situace 

Odpovídá Město Příbram  

Spolupracující 
subjekt NNO, MVČR, Agentura pro sociální začleňování 

Plnění aktivit 

Město Příbram pokračuje v realizaci projektů prevence kriminality Asistenti 
prevence kriminality. K 1.6.2018 je v Příbrami celkem 5 APK. 3 z nich jsou 
financovány prostřednictvím Úřadu práce a 2 z nich jsou financovány z prostředků 
MěÚ Příbram. V roce 2017 je nově záměr 2 domovníků v objektech Čs. armády 5 
součástí „Systému prostupného bydlení“ a financován jako projekt z OPZ. Projekt 
byl podán v listopadu 2016 na 3 roky ve výši 4,7 mil. Kč a příprava jeho realizace 
započala 04/20017. Zahájení projektu (personální obsazení) je od 1. 6. 2017. 
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Opatření č. 5 
Snižování trestné činnosti, zvyšování bezpečí občanů města na veřejných 
prostranstvích. Preventivně informační činnost především v oblasti zabezpečení 
vlastního majetku a bezpečného chování v rizikových situacích 

Popis 

Na základě analýzy kriminality, prostorového uspořádání a analýzy stávajícího 
osvětlení rizikových lokalit budou MP ve spolupráci s PČR vytipována místa,  
která lze monitorovat MKDS či je potřeba zajistit intenzivnější osvětlení. Dále 
bude město ve spolupráci s PČR organizovat akce zaměřené na předávání 
nejnovějších informací z oblasti zabezpečení majetku před odcizením nebo 
vykradením, dále na tématiku bezpečného chování v rizikových situacích. Bude 
provozován web „Bezpečná Příbram“ 

Odpovídá Město Příbram  

Spolupracující 
subjekt PČR 

Plnění aktivit 

Město Příbram v průběhu prosince 2017 modernizovalo městský kamerový 
dohlížecí systém. V současné době se jedná o 18 kamerových bodů. 
Město Příbram ve spolupráci s OOP Příbram a Městskou policií Příbram provozuje 
web a sociální síť Bezpečná Příbram, kde pravidelně zveřejňuje statistiky a mapy 
kriminality ve městě Příbram a zároveň preventivní rady. 

Opatření č. 6 
Preventivně informační činnost a vzdělávání v oblasti prevence zadlužování 
obyvatel a možných rizik komunikace virtuálního prostoru jako nových hrozbách 
v oblasti prevence kriminality 

Popis 

Město Příbram bude podporovat realizaci vzdělávacích seminářů a přednášek či 
informačních kampaní na téma prevence předlužení;rizika v oblasti informačních 
a komunikačních technologií. Každoročně přibývá osob, které se potýkají  
s finančními poížemi, obrovskými dluhy a hrozbou exekuce. Dlužníci podléhají 
jejich tlaku, často se neoreintují v alternativním řešení své tíživé finanční situace. 
Cílovou skupinou pro internetová riizika budou především sociální a pedagogičtí 
pracovníci a rodiče dětí, aby mohli preventivně a výchovně působit v této oblasti  
a předcházet tím riziku, že se děti stanou oběťmi či pachateli kyberkriminality. 

Odpovídá Město Příbram  

Spolupracující 
subjekt NNO, CSZS, Středočeský kraj, PČR, MVČR 

Plnění aktivit 

Ve městě Příbram funguje Sociální poradna, která poskytuje odborné sociální  
a psychologické poradenství osobám v nepříznivé sociální situaci a těmto osobám 
poskytuje zdarma základní právní a ekonomické poradenství a to zejména  
při vypracování nejrůznějších žádostí na úřady, jako například vypracování návrhu  
na povolení oddlužení či spolupráci při komunikaci s exekutory či věřiteli. 
Středočeský kraj v Příbrami realizuje projekt Kraje pro bezpečný internet. Tento 
projekt oslovuje Příbramské školy pomocí e-learningových lekcí, videospotů  
a vědomostního soutěžního kvízu. 
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Opatření č. 7 
Prevence trestné činnosti páchané na obětech hodných zvláštního zřetele (děti a 
mladiství, ženy, senioři) a jejich ochrana 

Popis 

Podpora realizace projektů prevence kriminality na místní úrovni zaměřených  
na možné oběti trestných činů hodné zvláštního zřetele (vzdělávání, poradenství, 
informační kampaně, technická opatření, apod.) s cílem snížit počet obětí 
trestných činů na této cílové skupině. Děti a mladiství, ženy a senioři jsou  
z hlediska páchání trestné činnhosti pro svojji přirozeně danou zranitelnost jedni  
z nejvíce ohrožených osob. Svoji roli zde hraje nižší fyzická zdatnost, důvěřivost, 
možná sociální izolace či nedostačující právní povědomí. 

Odpovídá Město Příbram  

Spolupracující 
subjekt NNO, CSZS, PČR, Středočeský kraj, MV ČR 

Plnění aktivit 

Město Příbram v roce 2016 a2017 uspořádalo kurzy sebeobrany pro ženy  
a zároveň preventivní přednášky vedené instruktory MP Příbram pro seniory, 
zároveň finančně podpořilo preventivní programy, které proběhly na základních 
školách v oblasti kyberkriminality. 

 
 
 

Opatření č. 8 
Spolupráce Policie ČR a Městskou policií Příbram na principech Community 
Policing při zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě 

Popis 

Na základě pravidelné analýzy kriminality a každoročního vyhodnocení 
bezpečnostní situace v rizikových lokalitách se zintenzivní společná hlídková  
a pochůzková činnosti policistů a strážníků MP Příbram, především ve večerních  
a nočních hodinách. Nadále bude fungovat zavedená tzv. okrsková služba, tak, 
aby výkon služby korespondoval stzv. "územáky" z řad Policie Čr. Ve vzájemné 
spolupráci bude provozován preventivně informační web "Bezpečná Příbram".  
Na základě stále se svyšujících požadavků na komplexní odbornou přípavu 
strážníků MP a policistů bude podporován projekt zaměřený na odbornou 
profesní přípravu strážníků a policistů se zaměřením na odbornou pofesní 
přípravu strážníků a policistů se zaměřením na definování hrozeb a rizik cílových 
skupin, metody a formy práce v oblasti prevence kriminality ve vztahu k sociálně 
vyloučeným a jiným rizikovým lokalitám. 

Odpovídá Město Příbram  

Spolupracující 
subjekt PČR 

Plnění aktivit 

Ke konci roku 2015 byla podepsána koordinační dohoda o vzájemné spolupráci 
mezi Policií ČR a městem Příbram. Konkrétní oblasti spolupráce jsou následující - 
Vzájemná koordinace sil a prostředků, což představuje rozdělení si oblastí, kde je 
prováděna kontrolní činnost, tak aby různá místa nebyla složkami opomíjena, 
anebo naopak aby jim nebyla věnována nadbytečná pozornost. Dalším cílem 
koordinační dohody je spolupráce při využívání moderních informačních 
technologií. Město Příbram provedlo totální rekonstrukci celého kamerového 
dohledového systému, jehož výstupy budou sloužit i Policii ČR. 
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2 Bezpečnostní analýza 
 
Bezpečnostní analýza byla zpracována na základě statistik Obvodního oddělení Příbram 
Policie ČR. Z těchto statistik lze vyčíst, že již od roku 2013 zaznamenáváme dlouhodobý 
pokles trestných činů na území města Příbram, jedná se již o pátý rok, avšak v roce 2017 
činil počet trestných činů 725 případů, což je oproti roku 2016 pokles pouze o 1 případ. 
Celková objasněnost všech evidovaných trestných činů činí 48,14 %. I v této oblasti 
můžeme pozorovat trend, kdy se od roku 2012 daří Policii zvyšovat procento objasněnosti 
trestných činů spáchaných v teritoriu Obvodního oddělení Příbram Policie ČR a jde tak  
o nejlepší výsledek od roku 2006. 
 
 

Graf č. 1  – Kriminalita (přečiny i zločiny) ve městě Příbram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č. 2 – Objasněnost trestných činů ve městě Příbram 
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Tabulka č.3 – Struktura vybraných trestných činů na celkové kriminalitě ve městě Příbram 
 
 

 
 
 
 

 

Graf č. 3 – Struktura vybraných trestných činů ve městě Příbram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Největším problémem na území města, který vyplývá ze statistických údajů, je nárůst 
násilných trestných činů. Oproti roku 2016 vzrostl počet trestných činů v oblasti násilných 
trestných činů ze 42 případů na 64. Z celkových 64 případů, ke kterým došlo v roce 2017 je 
50 skutků již objasněno, což představuje 78,13% objasněnosti.  Z této skupiny trestných 
činů zaujímají největší podíl trestné činy nebezpečného vyhrožování s počtem 21 případů, 
kdy objasněno je 19 z nich. Ze 14 trestných činů úmyslného ublížení na zdraví je doposud 
objasněno 10 případů. V roce 2017 bylo rovněž prověřováno 5 trestných činů vydírání  
a všechny tyto případy jsou také objasněny.  
 
 
Graf č. 4 – Násilné trestné činy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rok Celkem  Násilná  Mravnostní  Majetková 

2016 726 42 10 405 

2017 725 64 10 346 
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Naopak potěšitelným vývojem prochází oblast majetkové trestné činnosti, kdy se jedná  
o značný pokles jak v jejím celkovém objemu, tak v jednotlivých skupinách této kriminality. 
Od roku 2014 dochází k soustavnému poklesu trestných činů v této oblasti. V roce 2017 
došlo ke 346 případů trestných činů v oblasti majetkové trestné činnosti, což je pokles o 59 
případů oproti roku 2016.  
 
 

Graf č. 5 – Majetkové trestné činy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trestnou činnost ve městě Příbram v roce 2017 spáchali recidivisté celkem ve 210 
případech, což představuje oproti roku 2016 nárůst o 31 případů. Nejčastěji se jednalo  
o zanedbání povinné výživy, maření výkonu úředního rozhodnutí, nedovolené výroby a 
držení psychotropních látek a jedů a v neposlední řadě vloupání do chat a domů.  
Mladiství ve věku od 15 do 17 let se v roce 2017 podíleli na 7 případech. S porovnáním 
s rokem 2014, kdy se tato skupina podílela celkem 23 případy, se jedná o potěšitelný vývoj, 
avšak v porovnání s rokem 2016 došlo k nárůstu o 3 případy. 
 
 
Tabulka č. 4 - Věková struktura pachatelů ve městě Příbram 
 

Rok Věk 0-14 let 15 -17 let 18 a více let Recidivisté 

2016 0 4 722 179 

2017 1 7 717 210 

Zdroj: PČR 

 
 
Tabulka č. 5  - Struktura obětí ve městě Příbram 
 

Rok Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65ti let 

2016 43 268 81 

2017 32 239 58 

Zdroj: PČR 
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Dle podkladů PČR a Městské policie Příbram vyplývá, že za poslední 3 roky 2015, 2016, 2017 
se celkový počet přestupků nijak významně nezvýšil, ale zároveň ani nesnížil. 
V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané druhy přestupků za roky 2015, 2016, 2017. 
Data jsou získaná ze zdrojů Obvodního oddělení Příbram Policie ČR a Městské policie 
Příbram. 
 
 

Tabulka č. 6 – Přestupky za léta 2016 a 2017 
 

Zdroj: PČR 

 
 

Ze statistických údajů Městské policie Příbram vyplývá, že počet přestupků projednaných 
v blokovém řízení se v roce 2017 s porovnáním s rokem 2016 mírně navýšil, dostal se  
tak přibližně na úroveň roku 2015. V roce 2017 bylo Městskou policie Příbram projednáno 
v blokovém řízení celkem 9 177 přestupků, což představuje oproti roku 2016 nárůst o 197 
přestupků. Nejvýraznější pokles přestupků zaznamenala oblast týkající se veřejného 
pořádku, kdy se v roce 2017 počet přestupků snížil o 77 oproti roku 2016 a o 106 přestupků 
oproti roku 2015. Pokles zaznamenáváme i v oblasti přestupků proti občanskému soužití, kdy 
bylo v roce 2017 zaznamenáno pouze 7 případů, oproti roku 2016 je to pokles o 35 případů. 
 
 
 
 
 
 

  počet obyvatel přestupky – abs. počet index na 10 tis. obyv. 

druh 
k 31. 12. 

2017 

změna 
proti roku 

2016 
rok 2016 

k 30.9. 
2017 

změna        
16-17 

rok 2016 
rok 

2017 

změna        
16-17 
(index) 

změna         
16-17       
(%) 

Proti 
veřejnému 
pořádku 

32897 -161 36 25 11 10,94 7,6 3,34 -30,53 

Proti 
občanskému 

soužití 
32897 -161 243 171 -72 -73,87 -51,98 -21,89 -29,63 

Proti majetku 32987 -161 403 369 -34 -122,17 -111,86 -10,31 -8,44 

na úseku 
ochrany před 
alkoholismem 

a jinými 
toxikomaniemi 

32987 -161 98 61 -37 -29,79 -18,49 -11,3 -37,93 

přestupky 
proti obecně 
závazným 
vyhláškám 
v oblasti 

bezpečnosti a 
veřejného 
pořádku 

32987 -161 21 7 -14 -6,37 -2,12 -4,25 -66,72 
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Tabulka č. 7 - Přestupky projednané v blokovém řízení 
 
 

Rok Celkem 
Provoz na 
pozemních 

komunikacích * 

Překročení 
nejvyšší dovolené 

rychlosti 

Na úseku ochrany 
před alkoholismem 

a jinými 
toxikomaniemi 

Proti 
veřejnému 

pořádku 

Proti 
občanskému 

soužití 

Proti 
majetku 

Ostatní 

2015 9197 8132 572 3 174 27 198 91 

2016 8980 8243 378 2 145 42 58 112 

2017 9177 8492 271 0 68 7 49 290 

*vyjma překročení nejvyšší povolené rychlosti 
Zdroj: MP Příbram 

 
 
 
Graf č. 6 - Součet přestupků na území města Příbram 

 
                                                                         

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
    

                               
 

 
 
Zdroj: PČR + MP Příbram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10315

9781 9810

8000

8500

9000

9500

10000

10500

2015 2016 2017

Přestupky



15 
 

3 Sociálně demografická analýza 
 
Tato sociálně demografická analýza byla vytvořena na základě dat z Českého statistického 
úřadu a Úřadu Práce – Krajské pobočky v Příbrami, kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR 
v Příbrami. 
 
Město Příbram leží ve Středočeském kraji, nachází se 60 km jihozápadně od Prahy. Město je 
centrem správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen SO ORP) a spolu s SO ORP 
Dobříš a Sedlčany tvoří okres Příbram. Město Příbram se člení na 10 katastrálních území  
a na 18 místních částí. Celkově zabírá plochu 33,45 km². K 1.1.2018 eviduje město Příbram 
32 387 obyvatel. Celková skladba obyvatelstva činí 15 480 mužů a 16 907 žen, z toho 13 221 
mužů nad 15 let a 14 665 žen nad 15 let. 
 

3.1 Obyvatelstvo 
 
Z následujících tabulek a grafů je zřejmé, že v Příbrami dochází k soustavnému poklesu 
počtu obyvatel. Od roku 2000 do roku 2017 došlo k poklesu o 4 279 obyvatel,  
což představuje pokles o 11,67 procent.  
 
 
 
Tabulka č. 8 - Demografické údaje města Příbram 
 

Rok Počet obyvatel 
Narození 

(živě) 
Zemřelí 

Přirozený 
přírůstek 

2000 36 666 293 300 -7 

2001 35 855 292 346 -54 

2002 35 630 310 333 -23 

2003 35 358 319 365 -46 

2004 35 141 341 320 21 

2005 35 001 325 355 -30 

2006 34 804 317 330 -13 

2007 34 660 384 312 72 

2008 34 546 383 342 41 

2009 34 391 349 333 16 

2010 34 179 363 341 22 

2011 33 957 331 310 21 

2012 33 695 351 373 -22 

2013 33 449 342 350 -8 

2014 33 273 336 357 -21 

2015 33 098 337 374 -37 

2016 32 965 339 360 -21 
Zdroj: ČSÚ 
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Graf č. 7 - Vývoj počtu obyvatel města Příbrami 
 

 
Tabulka č. 9 - Počet obyvatel města Příbram podle pohlaví a věku k 1.1.2018  
 
 

Muži (do 
15.let) 

Muži (nad 
15.let) 

Ženy (do 
15.let) 

Ženy (nad 
15.let) 

Celkem 

2259 13221 2242 14665 32387 

 
 
 
Graf č. 8 - Rozložení obyvatelstva města Příbram podle pohlaví a věku k 1.1.2018 
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3.2 Zaměstnanost 

 
 
Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami, Kontaktní pracoviště v Příbrami evidoval 
k 31.3.2018 celkem 3 110 uchazečů o zaměstnání, což je o 328 méně než ke konci 
předchozího měsíce. Ve srování se stejným obdobím roku 2017 se počet uchazečů snížil  
o 1 084 osob.  Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo celkem 2 989 dosažitelných 
uchazečů, tedy takových, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce 
vhodného pracovního místa. Za dosažitelné se nepovažují například uchazeči o zaměstnání 
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ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni 
na rekvalifikační kurzy nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání atd. 
K 31.3.2018 bylo v evidenci uchazečů o zaměstnání celkem 141 absolventů škol všech 
stupňů vzdělání a mladistvých, což je o 26 méně než ve stejném období roku 2017.  
Na celkové nezaměstnanosti se tato skupina podílí 4,5 procenty.  
 
 
 
Graf č. 9 - Počet uchazečů o zaměstnání             Graf č. 10  - Nově registrovaní uchazeči o zaměstnání 
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Nezaměstnanost v okrese Příbram se v rámci Středočeského kraje dlouhodobě pohybuje 
na předních příčkách.  
 
Za problémové oblasti v  zaměstnávání jsou dle Strategického plánu sociálního začleňování 
města Příbram za roky 2015 – 2018 definovány tyto problémy: 
 

 Vysoká nezaměstnanost 

 Absence pracovních návyků 

 Nastavení sociálního systému není vždy motivující 

 Nelegální práce 

 Spolupráce se zaměstnavateli 

 Nedostatečná finanční podpora pro umisťování nezaměstnaných na trh práce 

 Absence sociálního podnikání 
 
S problematikou nezaměstnanosti souvisí i výplata sociálních dávek. Níže jsou uvedena data 
o vyplacených dávkách státní sociální podpory a hmotné nouze. Z těchto statistik vyplývá,  
že počet příspěvků na živobytí dlouhodobě klesá. Od roku 2015 došlo ke snížení 
vyplacených dávek z 11 608 na 7 734 v roce 2017, což představuje snížení o 3 874 dávek. 
Celkový objem vyplacených příspěvků na živobytí v roce 2017 činil 24 749 589 Kč. Což je  
o 17 378 606 Kč méně než v roce 2015. Za rok 2016 činil objem příspěvků na živobytí celkem 
34 874 792 Kč.  
Klesající trend můžeme pozorovat i ve vyplacených dávkách – Doplatek na bydlení. V roce 
2017 bylo vyplaceno celkem 4 015 doplatků na bydlení, což představuje oproti roku 2015 
snížení o 1 653 dávek. Celkový objem vyplacených doplatků na bydlení činil v roce 2017 
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16 475 446 Kč, za předchozí rok 2016 činil objem vyplacených doplatků na bydlení 
21 990 358 Kč. 
Co se týká příspěvků na bydlení, tak i zde můžeme pozorovat klesající trend. Zatímco v roce 
2015 bylo vyplaceno těchto příspěvků celkem 11 742, v roce 2017 to bylo o 846 dávek 
méně a sice 10 896. Celkový objem těchto dávek za rok 2017 činil 34 687 772 Kč. 
 
 
Tabulka č. 10 – Dávky státní sociální podpory a hmotné nouze 
 

Druh dávky 
2015 2016 2017 

Počet dávek Celkový objem Počet dávek Celkový objem Počet dávek Celkový objem 

Příspěvek na živobyt   11.608     42.128.195,00    9.560     34.874.792,00    7.734     24.749.589,00 

Doplatek na bydlení    5.568     24.745.786,00    4.974     21.990.358,00    4.015     16.475.446,00 

Příspěvek na bydlení   11.742   35.904.775,62    6.841   22.811.751,38   10.896   34.687.772,39 
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4 Institucionální analýza 
 
Cílem institucionální analýzy je podat přehled o existenci institucí působících v oblasti 
prevence kriminality na území města Příbram a informovat o dosavadních aktivitách těchto 
organizací. 

 

4.1 Ambulantní oddělení Příbram, Středisko výchovné péče 

 
Ve městě Příbram působí dlouhodobě několik poskytovatelů sociální prevence. Významným 
partnerem v oblasti preventivní výchovy je Ambulantní oddělení Střediska výchovné péče 
Příbram (dále jen AO SVP). Posláním AO SVP je pomoci hlavně dětem, ale i rodičům a jiným 
členům rodiny či pedagogům porozumět příčinám obtížné situace. Snahou je zejména 
směrovat klienty k nalézání bezpečného a odpovědného způsobu života. AO SVP pracuje 
s klienty, kteří začínají experimentovat s návykovými látkami, nebo se u nich objevuje 
asociální chování. Práce AO SVP je založena na soustavné, systematické a komplexní péči  
o ohroženou skupinu dětí a mládeže a má charakter zejména preventivní, ale i diagnostický, 
poradenský, terapeutický a metodický. Ve školním  roce 2016/2017 požádalo o služby AO 
SVP celkem 329 klientů což je oproti školnímu roku 2015/2016 navýšení o 3 klienty. 
Nejčastějšími iniciátory spolupráce s AO SVP bývají samotné rodiny. Ve školním roce 
2016/2017 to bylo celkem ve 213 případech. Dalšími iniciátory spolupráce jsou školy, 
OSPOD, zdravotnická zařízení, školská poradenská zařízení, soudy, dětské domovy ale i klient 
sám. Nejčastějšími důvody spolupráce s AO SVP bývají osobnostní, školní ale i rodinné 
problémy. 
 
 
 
 
Tabulka č. 11  – Klienti Střediska výchovné péče, Ambulantní oddělení Příbram 
 

Klienti 
Počet klientů 

školní rok 
2015/2016 

Počet klientů 
školní rok 
2016/2017 

MŠ 22 34 

ZŠ - 1. stupeň 146 152 

ZŠ - 2. stupeň 131 115 

SŠ 21 26 

Školsky nezařazeni 6 2 
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Tabulka č. 12 – Důvody spolupráce se Střediskem výchovné péče, Ambulantním oddělením Příbram 
 

Důvod příchodu 
Počet klientů 

školní rok 
2015/2016 

Počet klientů 
školní rok 
2016/2017 

Rodinné problémy 80 84 

Školní problémy 105 111 

Zneužívání návykových látek 0 1 

Osobnostní problémy 139 133 

Prekriminální a kriminální problémy 2 0 

 

 

4.2 NZDM Bedna  

 
Dalším významným partnerem v oblasti prevence sociálně-patologických jevů je organizace 
Ponton, z.s. prostřednictvím Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bedna (dále jen 
NZDM Bedna). Sociální služby jsou realizovány ve dvou formách. Jedna z forem je klub, který 
nabízí možnost trávit volný čas v bezpečném prostředí. Druhá z forem sociální služby je 
terénní, kdy se pracovníci pohybují v ulicích města Příbram, zejména ve vybraných lokalitách, 
které jsou ohroženy sociálním vyloučením, například Pod Čertovým pahorkem, Bratří Čapků, 
Březohorské sídliště a v dalších lokalitách, kde dochází ke spontánnímu setkávání mladých 
lidí. Ze statistiky poskytnuté NZDM Bedna vyplývá, že v roce 2017 uskutečnili celkem 2399 
kontaktů což je oproti roku 2016 nárůst o 449 kontaktů. Průměrně denně navštíví klub 
celkem 17 osob ve věku 11 až 20 let.  
 
 
 
Tabulka č. 13 - Statistika klubu Bedna  
 

  2015 2016 2017 

Počet dní, kdy bylo zařízení v provozu 189 208 201 

Počet dní, kdy musel být provoz zrušen 25 5 0 

Průměrný počet osob za den (11-20 let) 23 17 17 

Průměrný počet osob za den (pouze středy - 
otevřeno pro 15+) 

14 9 9 

Počet podpořených osob * 243 242 377 

* počet osob, které využili alespoň jednou službu NZDM 
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Tabulka č. 14 - Statistika aktivit klubu Bedna  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

4.3 Městský úřad Příbram – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví se skládá: 
 

 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

 Oddělení sociální prevence a kurately 

 Oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení 
 
Hlavními činnostmi OSVZ je sociálně-právní ochrana dětí a sociální prevence a kuratela a dále 
pak přijímání a zpracování žádostí o finanční podporu z kapitol sociálních věcí a zdravotnictví 
rozpočtu města, realizovat vlastní sociální práci, poskytování poradenství, zajišťování 
metodické a koncepční činnost v oblasti své působnosti, dále pak koordinovat poskytování 
specifických služeb, distribuce materiální podpory nebo realizaci péče občanům území obce 
s rozšířenou působností Příbram, realizovat pravidla stanovená pro nájem sociálních bytů 
v majetku města a bytů zvláštního určení, koordinovat činnosti Komise zdravotní a sociální, 
Pracovní skupiny prevence kriminality a Komise sociálně-právní ochrany dětí. 
Odbor analyzuje potřeby obyvatel správního území, zajišťuje informační, poradenskou, 
preventivní a výchovnou činnost, spolupracuje s orgány veřejné správy i nestátními subjekty 
při realizaci práv nebo poskytování podpory občanům území své působnosti. 
 

4.3.1 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

 
Účelem sociálně-právní ochrany dětí je především poskytnout zvýšenou ochranu státu 
nezletilým dětem, které se samy nemohou bránit v případě působení negativních vlivů na 
jejich osobu a vývoj. Představuje soubor různých opatření a nástrojů, které je třeba používat 
včas, vhodně a účelně s vědomím, že základním principem při poskytování sociálně-právní 
ochrany je nejlepší zájem a blaho dítěte.  

  2015 2016 2017 

Kontakt 2556 1950 2399 

Sociální poradenství 41 61 91 

Situační intervence - napomenutí, sankce 812 463 494 

Situační intervence - podpora, názor, zrcadlo 2726 1934 1695 

Krizová intervence / pomoc v krizi 9 7 8 

Informační servis 602 413 724 

Informační servis preventivní program 266 113 318 

Podpora vlastních aktivit, rozvoj 
psychosociálních dovedností, kognitivních a 
motorických dovedností, hygientických a 
společenských návyků 

3697 3161 3172 

Doučování, pomoc se školní látkou 136 84 126 
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Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí definuje sociálně právních ochranu 
dětí jako: 
 

 Ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 

 Ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění 

 Působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny 

 Zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo 
dočasně vychováváno ve vlastní rodině 

 
 
Tabulka č. 15 – Přehled evidovaných případů na OSPOD Příbram 
 

 
 

 
 
 
 
 

*počet klientů v ORP Příbram 

 

4.3.2 Oddělení sociální prevence a kurately 

 
Oddělení sociální prevence a kurately plní úkoly orgánu sociálně-právní ochrany dětí  
se zaměřením na obtížně vychovatelné děti, děti s poruchami chování atd. Pod toto oddělení 
spadá i sociální kurátor pro dospělé, který se v rámci terénní práce věnuje osobám,  
které se ocitly v tíživé sociální situaci, jako je například ztráta stabilního bydlení  
či zaměstnání. Dále se zaměřuje i na osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody  
či dlouhodobého ústavního léčení. 
 
 

Tabulka č. 16 – Klienti kurátorů pro mládež 

     

      

Rok Celkem 
z toho 

děti do 15 
let 

z toho dívek mladistvých 
z toho 
dívek 

2015 138 44 18 94 24 

2016 118 27 7 91 18 

2017 102 38 17 64 15 

 
 
 
 

Rok evidence 
Celkem případů v 

evidenci OM* 
Počet tzv. 

živých spisů 
Nové spisy 

2015 653 680 523 

2016 680 622 404 

2017 710 653 431 
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Tabulka č. 17 - Klienti řešeni kurátory pro děti a mládež za rok 2015 
 

  

Celkem 
z toho 

dětí z toho dívek mladistvých 
z toho 
dívek 

Trestná činnost 13 6 0 7 0 

Přestupky 21 x x 21 6 

Výchovné problémy 104 38 18 66 16 

Dohledy 10 7 4 3 2 

Uložená výchovná opatření 
mladistvým 

1 x x 1 0 

Opatření uložená dětem 
mladším 15 let 

3 3 0 x x 

Návrh na předběžné opatření 
9 9 5 0 0 

Návrh na ústavní výchovu 
9 6 2 3 1 

Návrh na ochrannou výchovu 
0 0 0 0 0 

 

 
Tabulka č. 18 - Klienti řešeni kurátory pro děti a mládež za rok 2016 
 

  

Celkem 
z toho 

dětí z toho dívek mladistvých 
z toho 
dívek 

Trestná činnost 13 6 2 7 1 

Přestupky 15 x x 15 3 

Výchovné problémy 90 21 6 69 0 

Dohledy 7 5 3 2 0 

Uložená výchovná opatření 
mladistvým 2 x x 2 0 

Opatření uložená dětem 
mladším 15 let 

2 2 0 x x 

Návrh na předběžné opatření 
7 7 2 0 0 

Návrh na ústavní výchovu 
8 6 1 2 0 

Návrh na ochrannou výchovu 
1 0 0 1 0 
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Tabulka č. 19 - Klienti řešeni kurátory pro děti a mládež za rok 2017 
 

  

Celkem 
z toho 

dětí z toho dívek mladistvých 
z toho 
dívek 

Trestná činnost 31 19 5 12 2 

Přestupky 26 x x 26 9 

Výchovné problémy 81 31 19 50 17 

Dohledy 9 9 5 0 0 

Uložená výchovná opatření 
mladistvým 5 x x 5 2 

Opatření uložená dětem 
mladším 15 let 

4 4 1 x x 

Návrh na předběžné opatření 
5 4 1 1 0 

Návrh na ústavní výchovu 
7 7 2 0 0 

Návrh na ochrannou výchovu 
0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 

4.4  Centrum sociálních a zdravotních služeb  
 
Centrum sociálních a zdravotních služeb vzniklo v průběhu roku 2015 reorganizací v oblasti 
poskytování sociálních a zdravotních služeb. Jedná se o příspěvkovou organizaci zřízenou 
městem Příbram, která pod sebou sdružuje tyto služby: 
 

 Pečovatelská služba 

 Domov seniorů 

 Azylový dům 

 Sociální poradna 

 Středisko terénních služeb 

 Dětské skupiny a rehabilitační stacionář 

 Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna 

 Záchytná protialkoholická stanice 
 
Hlavním důvodem vzniku Centra sociálních a zdravotních služeb bylo zastřešit všechny výše 
uvedené služby a usnadnit tak koordinaci mezi nimi, tak aby jednotlivé služby mohly lépe 
spolupracovat a reagovat tak na aktuální potřeby města a jeho občanů. 
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4.4.1 Azylový dům 

 
Hlavním cílem fungování azylového domu je poskytnout přechodné ubytování osobám, které 
se ocitly v nepříznivé sociální situaci.  
 
Mezi klienty azylového domu mohou patřit pouze: 
 

 Ženy do 64 let 

 Těhotné ženy 

 Matky s dětmi 

 Otcové s dětmi 

 Rodiny s dětmi 
 
 
Služby azylového domu jsou určeny pouze pro osoby s trvalým pobytem na území správního 
obvodu s rozšířenou působností města Příbram, což umožňuje lepší práci s touto skupinou 
osob na místní úrovni, zejména sociální práci. S hledáním možného následného bydlení  
na území města Příbram pak klientům azylového domu pomáhá Středisko terénních služeb 
spadající pod Centrum zdravotních a sociální služeb. Velmi pozitivně je vnímán fakt,  
že všechny tyto služby probíhají v rámci ORP Příbram, a to hlavně z pohledu toho,  
že například děti nemusí měnit školu, nedochází ke změně lékaře, zaměstnání atd.  
K 4.6.2018 ubytovával azylový dům celkem 105 klientů, z toho 52 dospělých a 53 dětí.  
Od roku 2015 zaznamenáváme nárůst počtu klientů, což ale zapříčinilo rozšíření cílové 
skupiny. V prvním čtvrtletí roku 2018 zaznamenal azylový dům nárůst počtu klientů,  
ve druhém naopak významný odliv, který byl způsoben jednak větší zaměstnaností klientů, 
ale také tím, že se daří ve spolupráci se sociální poradnou a Střediskem terénních služeb 
dopomáhat k jinému bydlení, a to buďto k bydlení sociálnímu ale i standardnímu bydlení. 
 
 

Tabulka č. 20 – Obsazenost Azylového domu 
 

Období Počet klientů celkem Počet dětí Počet dospělých 

 2018* 105 53 52 

2017 143 77 66 

2016 148 84 64 

2015 103 58 45 

2014 89 56 33 

2013 72 47 25 

2012 95 63 32 

2011 71 46 24 

2010 68 45 23 

* k 4.6.2018 
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Tabulka č. 21 - Následné bydlení klientů azylového domu 
 

Rok Typ následného bydlení Počet dospělých 
klientů 

2015 
 
Celkem klientů, kteří se v tomto roce odstěhovali: 20 
 
Celkem všech klientů i s dětmi, kteří se odstěhovali: 59 
 

Byt 7 

Sociální byt 0 

Ubytovna 9 

Rodiče 0 

AD (jiný AD) 1 

Noclehárna pro bezdomovce 0 

Nevíme 3 

2016 
 
Celkem dospělých klientů, kteří se v tomto roce odstěhovali: 43 
 
Celkem všech klientů i s dětmi, kteří se odstěhovali: 97 
 
 

Byt 5 

Sociální byt 10 

Ubytovna 15 

Rodiče 4 

AD (jiný AD) 2 

Noclehárna pro bezdomovce 2 

Nevíme 5 

2017 
 
Celkem dospělých klientů, kteří se v tomto roce odstěhovali: 41 
 
Celkem všech klientů i s dětmi, kteří se odstěhovali: 100 
 
 

Byt 13 

Sociální byt 2 

Ubytovna 11 

Rodiče 1 

AD (jiný AD) 3 

Noclehárna pro bezdomovce 4 

Nevíme 7 

2018*  
 
Celkem dospělých klientů, kteří se v tomto období odstěhovali: 30 
 
Celkem všech klientů i s dětmi, kteří se odstěhovali: 60 
 
 

Byt 4 

Sociální byt 2 

Ubytovna 9 

Rodiče 6 

AD (jiný AD) 1 

Noclehárna pro bezdomovce 0 

Nevíme 8 

* k 23.5.2018 
 
 

 
 

4.4.2 Sociální poradna 

 
Sociální poradna začala fungovat ve městě Příbram od roku 2010 pod názvem Poradna 
města Příbram a od roku 2015 se přejmenovala na Sociální poradnu, která nyní spadá pod 
příspěvkovou organizaci města Centrum sociálních a zdravotních služeb. Hlavním cílem této 
služby je poskytnou občanům Příbrami a blízkého okolí bezplatné odborné sociální 
poradenství, směřující k řešení nepříznivé sociální situace, kterou klienty nedokážou bez 
pomoci překonat.  
 
Služba je zejména určena pro: 
 

 Osoby v krizi 

 Rodiny s dětmi 

 Oběti domácího násilí 

 Oběti trestné činnosti 

 Osoby bez přístřeší 

 Etnické menšiny 
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Hlavním cílem Sociální poradny je poskytnout klientům bezplatně dostatek informací 
v oblasti jejich práv a povinností, dostupných služeb a dalších informací týkající se řešení 
jejich situace. Dále pak zorientovat se v možnostech řešení své situace, tak aby se mohli 
rozhodnout pro vhodné řešení a zároveň klienty motivovat a podporovat v rozvoji 
dovedností pro samostatné řešení své situace. V Sociální poradně lze využít i služeb 
psychologického poradenství, s cílem dosáhnout alespoň relativní stabilizace a harmonizace 
duševního stavu klientů. 
 
Mezi nejčastěji poskytované služby Sociální poradny patří: 
 

 Zprostředkování vhodné návazné sociální či jiné služby 

 Poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a práva – nápomoc při 
kontaktech s úřady a jinými institucemi 

 Dluhové poradenství včetně zpracování návrhů na povolení oddlužení, informace  
o exekučních a insolvenčních řízeních, finanční a dluhové gramotnost 

 Psychologické poradenství – podpora a pomoc při překonávání náročných životních 
situací 

 Pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění 
kontaktu s přirozeným sociálním prostředím 

 
 

Tabulka č. 22 - Počet dlužníků / zadlužených domácností 
 

Rok 
Konzultace 

dluhy exekuce insolvence Celkem 

2016 281 148 376 805 

2017 346 103 418 867 

2018 
(1.čtvrtletí) 95 34 124 253 

 
 
Tabulka č. 23 - Počet podaných návrhů na oddlužení 

 
 
 
 
 
 

Graf č. 11  – Podané návrhy na oddlužení 
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Tabulka č. 24 - Počet osob / rodin, které využívají sociální a dluhové poradenství 
 
 

Rok Základní sociální 
poradenství 

Odborné sociální 
poradenství 

Psychologické 
poradenství 

2016 121 1257 328 

2017 82 1294 503 

2018 (I.čtvrt) 15 504 142 

 
 
 

4.4.3 Středisko terénních služeb 

 
V druhé polovině roku 2016 vzniklo pod Střediskem terénních služeb, spadající pod Centrum 
sociálních a zdravotních služeb, nové oddělení Terénní programy. Služba je založena  
na vyhledávání cílové skupiny osob, zároveň terénní pracovník navštěvuje a monitoruje 
lokality, kde se cílová skupina osob ve zvýšené míře zdržuje. Služba se poskytuje 
v přirozeném prostředí klienta, pracovník se snaží porozumět situaci, ve které se klient 
nachází, a společně hledají vhodná řešení.  Služba terénní programy je určena lidem, kteří 
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi. Pomoc se zaměřuje 
především na pomoc se zajištěním bydlení, návratem nebo vstupem na trh práce, řešení 
finanční situace, řešení dluhů a jejich prevence, atd. Služba probíhá v úzké provázanosti 
s místně dostupnými sociálními službami a institucemi, především: Nízkoprahová denní 
centra, Noclehárna, Azylový dům, Sociální poradna, Úřad práce ČR, Odbor sociálních věcí  
a zdravotnictví, realitní kancelář, atd. Aktivity v rámci tohoto oddělení lze rozdělit do dvou 
skupin: 
 

 Základní sociální poradenství 
 
Pracovník poskytne informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace 
prostřednictvím služby – poskytuje potřebné informace, nabízí alternativy, nastiňuje 
varianty možného vývoje situace při jejím řešení 
 
Poskytuje informace o možnostech výběru dalších druhů sociálních služeb podle 
potřeb klienta a informace o dalších aktivitách a jiných možných zdrojích pomoci, 
např. dávkách v hmotné nouzi a dávkách sociální péče 

 

 Základní činnosti při poskytování Terénní programy se zajišťují v rozsahu základních 
úkonů stanovených § 69 zák. č. 108/2006/ Sb., o sociálních službách: 
 
a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
b) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 
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V roce 2017 podepsalo 32 klientů smlouvu a bylo provedeno celkem 980 intervencí, hlavní 
zakázky byly zejména doprovody na úřady, řešení bydlení a zaměstnanosti. V tomto roce 125 
klientů s oddělením Terénních služeb spolupracovalo anonymně a bylo provedeno celkem 
682 intervencí/úkonů. Zakázky byly obdobné jako v případě neanonymních klientů, obecně 
lze říci, že se jednalo zejména o zprostředkování kontaktu s ostatními institucemi.  
K 30.4.2018 spolupracovalo oddělení Terénních služeb s 37 klienty, z toho bylo 17 nově 
uzavřených smluv a  celkem bylo provedeno 427 intervencí/úkonů ve prospěch klienta 
obecně. Hlavní ,,zakázky“ klientů se prakticky opakují, nicméně od roku 2018 jsou sledované 
následující: bydlení, finanční problematika, zaměstnání, doprovod a jednání – úřady a jiné 
instituce.  
 
Další významnou službou, spadající pod Středisko terénních služeb, je sociální aktivizační 
služba. Jedná se o registrovanou sociální službu, která nabízí odbornou pomoc a podporu 
v rámci vytváření harmonického a zdravého rodinného prostředí pro rodiny s dětmi, které  
se dostaly do nepříznivé životní situace. Pomoc se zaměřuje především na podporu a nácvik 
rodinných dovedností, pomoc při nastavení hospodaření a vedení domácnosti, při 
zprostředkování kontaktu s úřady, podpora rodiny při návratu dítěte z ústavní výchovy  
a v neposlední řadě na odborné sociální poradenství. V roce 2017 tato služba 
spolupracovala s 97 rodinami, kde bylo provedeno celkem 2417 intervencí/úkonů ve 
prospěch rodiny/klienta. Dále v roce 2017 spolupracovalo se Střediskem terénních služeb 
celkem 80 anonymních klientů/rodin a bylo provedeno celkem 263 intervencí/úkonů  
ve prospěch těchto klientů/rodin. 
K 30.4.2018 spolupracovalo se Střediskem terénních služeb 8 nových rodin a celkem 
spolupracovalo 67 rodin a bylo provedeno celkem 929 intervencí/úkonů. Ke stejnému datu 
bylo vykonáno celkem 51 intervencí/úkonů s anonymními klienty. 
 
 
 
 

Graf č. 12 - Sociální práce podle druhu v roce 2017 
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Graf č. 13 - Sociální práce dle druhu za rok od 1.1.2018 do 30.4.2018 
 

4.4.4 Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna 

 
Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna začaly v červnu 2017 fungovat v novém objektu 
na Rynečku, ulici Čs. armády. Náklady na výstavu byly hrazeny z dotace Integrovaného 
regionálního operačního programu. Nový objekt se skládá s pobytové místnosti denního 
centra a také noclehárnou s kapacitou 24 lůžek. Místnosti pro přespání jsou vybaveny jen 
nejnutnějším zařízením, jako jsou palandy, přistýlky a nouzové osvětlení. Služby,  
které Nízkoprahové denní centrum i Noclehárna poskytují, nejsou zdarma.  
 
Tabulka č. 25 - Ceník Nízkoprahového denního centra 
 

Úkon / Služba Cena v Kč 

Polévka 10 

Osobní hygiena vč. ručníku, mýdla, šampónu Zdarma 

Káva 5 

Čaj 5 

Praní prádla 20 

Použití jednorázového nádobí 

Kelímek na teplé nápoje se lžičkou 1 

Miska na polévku 1 

Lžíce na polévku 1 
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Tabulka č. 26 - Ceník Noclehárny 
 

Úkon / Služba Cena v Kč 

Poskytnutí přenocování/lůžko/noc 40 

Osobní hygiena V ceně za nocleh 

Teplá židle (přenocování bez nároku na 
lůžko) 

Zdarma 

Osobní hygiena v rámci teplé židle 10 

 
Toto sociální zařízení poskytující služby sociální prevence je určeno osobám v nepříznivé 
sociální situaci související s bydlením (ztráta bydlení, nevyhovující bydlení apod.). 
Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna nabízí lidem bez domova uspokojení jejich 
základních životních potřeb  a sociální poradenství (přenocování, osobní hygiena, poskytnutí 
stravy, teplo, odpočinek). Zároveň zde lidé bez přístřeší naleznou odbornou individuální 
pomoc a podporu směřující k aktivnímu řešení jejich nelehké životní situace a k sociálnímu 
začleňování. 
 
 
Tabulka č. 27 - Návštěvnost Nízkoprahového denního centra 
 

Rok Muži Ženy Celkem Z toho noví klienti 

2017 86 24 110 78 

K 7.6.2018 74 21 95 30 

 
 
 
Tabulka č. 28 - Návštěvnost Noclehárny 
 

Rok Muži Ženy Celkem Z toho noví klienti 

2017 74 21 95 67 

K 7.6.2018 56 12 68 30 

 
 
Sociální práce v Nízkoprahovém denním centru a Noclehárně zahrnuje: 
 

 Doprovod klienta 

 Individuální plánování 

 Intervence 

 Kontakt se sociálním pracovníkem 

 Kontrola alkoholu 

 Mapování situace klienta 

 Materiální pomoc – ošacení 

 Motivační pohovor 

 Odborné sociální poradenství 

 Osobní hygiena 

 Poskytnutí stravy 

 Uložení, výdej věcí ze skladu 

 Úschovna finanční hotovosti 

 Vyhledávání informací pro klienta 
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Jedním z ukazatelů, který NZDCaN sledují, jsou časové intervaly sociální práce s klienty, viz. Tabulka č. 
29 a 30, ze kterých vyplývá, že nejčastější kontakt s klienty probíhá v intervalu 0 – 15 min. 
Nejčastějšími činnostmi, které v tomto intervalu probíhají jsou zejména poskytnutí stravy, materiální 
pomoc, uložení či výdej věcí ze skladu, vyhledávání informací pro klienta apod. V dalších časových 
intervalech probíhá zejména mapování situace klienta, motivační pohovory, intervence atd. 
 
Tabulka č. 29 - Nízkoprahové denní centrum – Časové intervaly sociální práce za rok 2017 
 

 
 
Tabulka č. 30 - Noclehárna – Časové intervaly sociální práce za rok 2018 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.5 Farní charita Příbram 
 
 

     Těžiště služeb Farní charity spočívá jednak v pomoci seniorům, nemocným a zdravotně 

postiženým, ale také osobám bez domova a rodinám s dětmi. Od roku 2014 poskytuje Farní 

charita Příbram Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a to terénní a ambulantní 

formou. Jedním z mnoha cílů této služby je zaměření se na prevenci patologických jevů. 

Služby slouží jako bezpečné místo pro rodiny a jejich blízké, kteří se ocitli v tíživé životní 

situaci a sami si s ní nevědí rady. Se spolupracujícími rodinami se řeší například doprovod  

a komunikaci s úřady, lékaři, školami a jinými organizacemi. S rodiči a dětmi se nacvičuje,  

jak zvládat školní povinnosti a přípravu do školy, případně zprostředkovávat doučování dětí. 

Dále pomáhá s obnovením nebo upevněním kontaktu s rodinou, dbá se na vzájemnou 

podporu rodičů a dětí. Společně se řeší zaměstnání, rozebírá se finanční situace rodiny, 

nabízí potravinovou a materiální pomoc, společně hledají možnosti bydlení, angažují  

se ve snaze zlepšit situaci ve vyloučených lokalitách. 

Aby rodiny ještě více podpořili, provozují zdarma charitní Šatník (oděvy, obuv, kuchyňské 

potřeby, kočárky i drobný nábytek,…), zprostředkovávají projekt FEAD (Fond evropské 

pomoci nejchudším osobám) a jsou zapojeni do Potravinové národní sbírky.  

Aby jejich spolupráce byla úspěšná, nabízí rodinám dobrovolné činnosti, jako odpolední 

volnočasové aktivity, výlety a zařizují nejrůznější kulturní a jiné akce. V době prázdnin 

pořádají týdenní pobytový letní tábor pro děti.  
 

 

Rok 0 – 15 min 15 – 30 min 30 – 60 min 60 a více min 

2017 3 674 534 33 1 

K 7.6.2018 1 538 283 23 9 

Rok 0 – 15 min 15 – 30 min 30 – 90 min 

2017 3 645 476 2 

K 7.6.2018 1 964 180 4 
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Tabulka č. 31 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi FCH Příbram 

 

Činnost SAS 2016 2017 2018               

(do 31.5.2018) 

Počet spolupracujících rodin 39 67 54 

Z toho počet dětí 85 133 113 

Obvyklá doba spolupráce s rodinou, počet hodin 40 40 40 

Individuální doučování za přítomnosti rodiče,  

počet hodin 

20 10 5 

Počet anonymních kontaktů, počet rodin 38 43 32 

Počet pracovníků SASrd, úvazky 4 4 4 

Počet dobrovolníků SASrd, počet osob 6 6 3 

 
 

Smysluplné, pravidelné trávení volného času v týdnu: společná solná jeskyně,  společně  

do zábavného centra Šneček, pravidelně každou středu kroužek výtvarných, hudebních, 

sportovních a společenských aktivit. 
 

Nabízené rodinné výlety v roce: Matějská pouť Praha, ZOO Praha, Zvířecí farma Orlov, 

poznávací procházky městskými parky Příbram, vlakem na výlet. 
 

Nabízené rodinné akce v roce: Tříkrálová sbírka, Hornický domeček a muzeum, Čarodějnice, 

exkurze v Domě Nutura,  Divadlo patří dětem, 800. let města Příbram, společné návštěvy 

galerie Františka Drtikola, cirkusová vystoupení, Zahradní slavnosti Charity, Svatohorská 

Šalmaj, Podzim s neziskovkami, Benefiční koncert Bigband hraje pro Charitu, Vánoce 

v divadle, akce Svaté Hory, společně do kina, do divadla a aquaparku, za hasiči na Březové 

Hory. 
 

Akce pouze pro děti: pobytový letní tábor v červenci, který pořádáme již pravidelně od roku 

2016. Kde mají děti velmi bohatý program aktivit, výletů i vzdělávání. 

 
 

4.6 Centrum adiktologických služeb Magdaléna  

 
 
Obecně prospěšná společnost Magdaléna je neziskovou organizací, která svou činnosti 
v Příbrami zahájila v roce 2002 a jejím cílem je poskytovat ucelený systém zdravotních  
a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí. Centrum se snaží vracet 
klienty zpátky do společnosti, dostávat je z ulice do léčebny a z léčebny zpět do práce. 
Důležitá je také práce s rodinami závislých, která má stěžejní význam. V roce 2017 byla nově 
zřízena služba adiktologické ambulance, která se bude zaměřovat na ambulantní léčbu  
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jak mladistvých, tak dospělých, kteří mají problém dnes už nejen s nelegálními návykovými 
látkami, ale také s alkoholem, gamblingem a jinými závislostmi. 
 
Cílem služeb je především minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog  
a jejich dopady na jedince i širokou veřejnost. 
 
 
Cíle Centra adiktologických služeb: 
 

 Navázat a udržet kontakt s klientem a zprostředkovat mu pozitivní zkušenost 
s odbornou institucí. Vytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem  
a postupně odstraňovat překážky, které uživateli drog brání vyhledat odbornou 
pomoc při řešení zdravotních a sociálních problémů 

 Zvýšit informovanost o rizicích užívání návykových látek, o infekčních chorobách  
a nabídce odborné pomoci 

 Snížit riziko přenosu infekčních chorob, zejména HIV a hepatitid 

 Stabilizovat a zlepšit psychosociální situaci a kvalitu života klienta 

 Ovlivnit motivaci klientů ke změně rizikového chování a životního stylu, směrem 
k bezpečnějšímu jednání 

 Zvýšit orientaci klientů z řad rodinných příslušníků a podporovat je v jejich 
rozhodování 

 Navázat klienta na síť specializované pomoci v příslušných odborných zařízeních 
 
 
Poskytované služby Centra adiktologických služeb: 
 

 Výměnný injekční program – Výměna použitého injekčního materiálu za sterilní 
včetně distribuce zdravotnického materiálu 

 Informační servis – Poskytování informací o rizicích spojených s užíváním drog,  
o dostupných poradenských, léčebných a jiných odborných programech a službách 

 Základní zdravotní ošetření 

 Testování – Testování na infekční choroby a na přítomnost drog v organismu 

 Základní servis – Nápojový, potravinový, hygienický 

 Základní sociálně – Právní poradenství 

 Asistenční služba – Doprovázení klienta do příslušných institucí 

 Krizová intervence – Poskytnutí okamžité pomoci při ošetření akutního problému, 
který klient subjektivně vnímá jako ohrožující 

 Individuální a rodinné odborné poradenství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

Tabulka č. 32 - Kontaktní a poradenské služby CAS Magdaléna 

   
    Počet výkonů a klientů 2015 2016 2017 

Počet kontaktů 2 172 1 890 1 826 

Počet prvních kontaků 82 71 56 

Počet klientů (uživatelů drog) 232 224 192 

Počet klientů (neuživatelů drog) 60 80 67 

Počet vydaných injekčních jehel 17 870 19 691 21 548 

Individuální poradenství 344 486 383 

Rodinné poradenství 83 108 176 

Zdravotní ošetření 10 6 4 

Testování na infekční onemocnění 199 137 114 

 
 
 
Tabulka č. 33 - Terénní program CAS Magdaléna za 2015-2017 

    Počet výkonů a klientů 2015 2016 2017 

Počet kontaktů 407 610 658 

Počet prvních kontaktů 27 53 29 

Počet klientů (uživatelů drog) 109 151 129 

Počet klientů (neuživatelů drog) 21 23 36 

Počet vydaných injekčních jehel 3 047 4 672 4 996 

Zdravotní ošetření 1 0 3 

Testování na infekční onemocnění 33 67 111 

 
 
 
 

4.7 Probační mediační služba ČR, středisko Příbram 
 

 
Probační a mediační služba plní úkoly v trestním řízení a vykonává oprávnění vymezená 
v trestním zákoně, trestním řádu a zákoně o Probační a mediační službě, případně v dalších 
zákonech. Organizuje a vykonává dohled nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzením, 
kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených povinností  
a omezení, sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění 
z výkonu trestu odnětí svobody, dále individuální pomoc obviněnému a působení na něj,  
aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, a tím 
došlo k obnově narušených právních i společenských vztahů.  
Dále vykonává mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným  
a poškozeným a činnosti směřující k urovnání konfliktního stavu v souvislosti s trestním 
řízením, avšak jen s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného. 
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Probační a mediační služba vytváří předpoklady k tomu, aby věc mohla být ve vhodných 
případech projednána v některém ze zvláštních druhů trestního řízení, nebo mohl být uložen 
a vykonán trest nespojený s odnětím svobody, anebo vazba byla nahrazena jiným opatřením. 
Za tím účelem poskytuje obviněnému odborné vedení a pomoc, sleduje a kontroluje jeho 
chování a spolupracuje s rodinným a sociálním prostředím, ve kterém žije a pracuje, s cílem, 
aby v budoucnu vedl řádný život. 
Probační a mediační služba současně pomáhá při odstraňování následků trestného činu 
poškozeným a dalším osobám dotčeným trestným činem. 
 
 
 
Tabulka č. 34 - Počet nově evidovaných spisů Probační a mediační služby, Střediska 
Příbram za období 2015-2017 
 

Rok Celkem Mladiství Přípravné řízení Vykonávací 
řízení 

2015 370 10 140 230 

2016 422 13 144 278 

2017 364 8 106 258 

 
 
 
 

4.8 Pedagogicko-psychologická poradna, pracoviště 
Příbram 
 
Pedagogicko-psychologická poradna ve města Příbram má v péči klienty nejen za region 
Příbram, ale také část regionu Praha západ a tím, že existuje právo na svobodnou volbu 
poradenského zařízení i klienty mimo region. 
Hlavní činností pedagogicko-psychologické poradny je řešit výchovné a výukové problémy 
dětí předškolního, školního a adolescentního větu, jedná se o děti ve věku od 3 do 19 let. 
Zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, 
jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to zejména 
v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeži 
s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi. Dále zajišťuje psychologické 
poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích  
a obdobích. Zároveň zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací 
opatření v případech stanovených školskými předpisy. V neposlední řadě poskytuje 
informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům, zejména výchovným 
poradcům a podílí se na aktivitách související s prevencí sociálně patologických jevů. 
 
 
 
 
 



37 
 

Tabulka č. 35 - Klienti Pedagogicko-psychologické poradny Příbram, kterým byla 
poskytnuta péče ve školním roce 2014/2015 
 

Klienty Počet klientů 

Mateřská školka 408 

Základní škola  1011 

Střední škola 142 

Rodiny, školky nezařazeni 5 

 
 
Tabulka č. 36 - Klienti Pedagogicko-psychologické poradny Příbram, kterým byla 
poskytnuta péče ve školním roce 2016/2017 
 

Klienty Počet klientů 

Mateřská školka 426 

Základní škola  637 

Střední škola 100 

Rodiny, školky nezařazeni 8 

 
Tabulka č. 37 - Skupinové činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Příbram ve školním 
roce 2014/2015 
 

Skupinové činnosti Skupiny Setkání 

Skupinová vyšetření 28 28 

Depistáže 4 4 

Terapeut.,reedukač. apod. skupiny 0 0 

Výcvikové skupiny 0 0 

Vedení přednášek, besed apod. 15 15 

 
 
Tabulka č. 38 - Skupinové činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Příbram ve školním 
roce 2016/2017 
 

Skupinové činnosti Skupiny Setkání 

Skupinová vyšetření 31 31 

Depistáže 4 4 

Terapeut.,reedukač. apod. skupiny 0 0 

Výcvikové skupiny 0 0 

Vedení přednášek, besed apod. 2 2 

 
Pokles klientů, kterým byla poskytnuta péče ve školním roce 2016/2017, byl způsoben 
zejména personálním poddimenzováním pracoviště Příbram. Činnost se zejména zaměřovala 
na zajištění psychologické a speciálně-pedagogické diagnostiky a úkonu s tím spojených. 
Časový prostor tak již nezbýval na reedukační činnosti, individuální či skupinové terapeutické 
vedení, přednášky apod. 
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4.9 Intervenční centrum proFem, pracoviště Příbram 

 
 
Posláním intervenčního centra proFem je poskytnutí pomoci a podpory osobám ohroženým  
i postiženým domácím násilím a ženám postiženým jakoukoliv formou násilí, dále vedení 
obětí domácího násilí ke zvládnutí krizové situace vlastními silami za účelem opětovného 
začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí. Poskytuje potřebné informace  
a v případě potřeby i zprostředkování nutné pomoci vedoucí k vyřešení aktuální nepříznivé 
situace. Charakteristika veškerých služeb pro uživatelky zahrnuje bezplatnost, důvěrnost, 
nestrannost, diskrétnost a nezávislost. 
 
Základní poskytované činnosti: 
 

 Odborné sociální poradenství týkající se problematiky domácího násilí 

 Právní poradenství 

 Pomoc k sociálnímu začlenění osob ohrožených domácím násilím do běžného života 

 Nezbytná psychická podpora 

 Podpora při uplatňování zákonných nároků  
 
 
Organizace proFem dále vydává poradenské a informační publikace pro veřejnost 
v oblastech, ve kterých dochází k porušování lidských práv, se zaměřením na domácí násilí, 
pořádá konference, workshopy a školení pro laickou i odbornou veřejnost. Dále pak provádí 
politický lobbing u zákonodárných institucí, upozorňuje společnost na problematické oblasti, 
ve kterých dochází k domácímu násilí či jiným formám násilí, a to formou veřejných 
prohlášení 
 
Tabulka č. 39 - Statistika poskytnutých služeb proFem Příbram 
 

Rok 
Počet 

vykázání 
(domácí násilí) 

Počet klientů 
Ambulantní 
konzultace 

Terénní 
konzultace 

2015 8 58 98 8 

2016 2 19 144 5 

2017 4 18 167 1 

 
 
 

4.10 Dobrovolnické centrum ADRA 
 
 
Dobrovolnické centrum ADRA působí v Příbrami od března 2015 a realizuje zde projekt Kamarád 
hledá kamaráda. Cílem projektu je zprostředkovat dětem ze sociálně vyloučených lokalit vhodnou 
přípravu do školy odpovídající jejich věku a individuálním potřebám. Naučit je smysluplně využívat 
volný čas, získávat správné návyky, atd. Toto dobrovolnické centrum spolupracuje s OSPOD Příbram  
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a na jejich doporučení spolupracuje s dětmi, které je vhodné do projektu zapojit. Cílová skupina dětí 
je od 6 let do 15 let plnící školní docházku. Ve školním roce 2017/2018 bylo do projektu zapojeno 
52 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a téměř stejný počet dobrovolníků z Gymnázia Pod 
Svatou Horou a Gymnázia Příbram v ulici Legionářů a také z Obchodní akademie Příbram. Další 
náplní projektu je i vyhledávat, školit a pečovat o děti z řad dobrovolníků. Tito dobrovolníci si zároveň 
posilují takové lidské hodnoty, jako jsou družnost, zájem o druhé a službu jiným lidem, což jsou 
základními kameny občanské společnosti.  
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5 SWOT analýza 
 
SWOT analýza zobrazuje silné a slabé stránky, které ve městě existují. Silné a slabé stránky 
ukazují současný stav dané věci, příležitosti a hrozby určují možný budoucí kladný  
nebo záporný vliv na rozvoj dané oblasti. Tato SWOT analýza poskytuje podklady  
pro formulaci směrů, aktivit a strategických cílů pro tuto koncepci. 
 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Existence pracovní skupiny prevence 
kriminality a manažera prevence 
kriminality 

 Každoročně zpracovaný Městský plán 
prevence kriminality 

 Existence strategického dokumentu 
v oblasti prevence kriminality 

 Koordinační dohoda mezi městem a 
Policií ČR 

 Síť subjektů realizujících sociální 
prevenci 

 Existence systému prostupného bydlení 
 Finanční podpora projektů prevence 

kriminality z Programu prevence 
kriminality na místní úrovni poskytované 
Ministerstvem vnitra 

 Finanční zdroje z rozpočtu města na 
aktivity v rámci prevence kriminality 

 Spolupracující síť poskytovatelů 
sociálních a návazných služeb 

 Realizace projektu Bezpečné město 
 Existence legislativních norem obce 

v oblasti regulace hazardu, zákazu pití 
alkoholu na veřejných místech a rušení 
nočního klidu 

 Snižující se počet trestných činů a 
přestupků 

 Existence městského kamerového 
dohlížecího systému 

 Existence webu Bezpečná Příbram a 
pravidelní zveřejňování map kriminalit 

 Vysoký počet rodin se sociálními 
problémy a problémy v oblasti výchovy 

 Pasivita veřejnosti v oblasti zapojení se 
realizovaných preventivních aktivit 

 Omezené finanční zdroje na podporu 
preventivních projektů 

 Velké množství ubytoven pro sociálně 
slabé 

 Nízká prezentace programů prevence 
kriminality 

 Absence evaluace kvality programů 
prevence kriminality 

 Negativní trendy ve výchovném 
působení rodiny 

 Problémy s dostupností bydlení pro 
různé cílové skupiny 

 Předluženost obyvatelstva 
 

 
Příležitosti Hrozby 

 Větší zapojení veřejnosti do oblasti 
prevence kriminalit, včetně zjišťování 
subjektivního pocitu bezpečí 

 Komunikace s občany prostřednictvím 
asistentů prevence kriminality, 
domovníků, okrskářů MP 

 Využívání příkladů dobré praxe 
 Efektivnější využívání dotací z Programu 

 Kyberkriminalita 
 Předluženost obyvatelstva a z toho 

plynoucí ohrožení sociálním vyloučením 
 Zánik zdrojů financování prevence 

kriminality 
 Zánik klíčových NNO působících v oblasti 

prevence kriminality 
 Politické změny 
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prevence kriminality na místní úrovní 
poskytované Ministerstvem vnitra 

 Realizace resocializačních programů 
 Předávat preventivní informace na cílové 

skupiny prostřednictvím webu Bezpečná 
Příbram 

 Rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými 
subjekty působícími v oblasti prevence 
kriminality 

 Rozvíjet spolupráci v oblasti prevence 
kriminality se školskými zařízeními ve 
městě 

 Rozvoj terénních prací 

 Nárůst zvlášť zranitelných obětí 
související se stárnutím populace 

 Neobsazená pracovní místa policistů a 
strážníků MP s APK 

 Zvýšení počtu násilných trestných činů 
 Negativní trendy ve výchovném 

působení rodiny 
 Zvyšující se zadluženost občanů a snížení 

sociálních jistot a z toho plynoucí 
ohrožení sociálním vyloučením 
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6 Návrhová část 
 
Tato návrhová část stanovuje cíle, které vzešly z analytické části a formuluje dílčí kroky jak 
těchto cílu dosáhnout. Pro jednotlivé roky v rámci této koncepce bude pracovní skupinou 
prevence kriminality vypracován Městský program prevence kriminality, který bude 
obsahovat konkrétní programy a projekty prevence kriminality, které budou realizovány jak 
z rozpočtových prostředků města, tak financováním z dotačních a grantových programu 
Ministerstva vnitra ČR. 
Tvorba Městského plánu prevence kriminality umožní rozložit jednotlivé cíle Koncepce 
prevence kriminality města Příbram do kratších časových úseků a tím zpřesnit plánování 
jednotlivých aktivit a aktualizovat je na základě vývoje v dané oblasti. Součástí tohoto 
každoročního Městského plánu prevence kriminality je určení konkrétních úkolů 
s odpovědností za jejich realizaci a s termínem splnění včetně vyčíslení předpokládaných 
nákladů. 
 
 

6.1 Priority 
 

 

 Prioritní oblast 1 – Snižování rozsahu a závažnosti trestných činů na území města 
 

 Prioritní oblast 2 – Zvyšování bezpečí občanů města na veřejných prostranstvích 
 

 Prioritní oblast 3 – Pokračovat a dál rozvíjet spolupráci Policie ČR a Městské policie 
Příbram na základě zásad Community policing a zvýšit efektivitu vzájemné spolupráce 

 

 Prioritní oblast 4 – Podpora dlouhodobé a komplexní práce s dětmi a mladistvými a 
jejich rodinami, kteří jsou ohroženi rizikovými jevy nebo pochází ze sociálně 
znevýhodněného prostředí 

 

 Prioritní oblast 5 – Zvyšování subjektivního pocitu bezpečí u občanů a návštěvníků 
města Příbram 

 

 Prioritní oblast 6 – Preventivně informační činnost s cílem zapojit veřejnost do 
realizace preventivních opatření v oblasti zabezpečení vlastního majetku a 
bezpečného chování v rizikových situacích 

 

 Prioritní oblast 7 – Zaměření preventivních aktivit a opatření pro zvláště zranitelné 
oběti  

 

 Prioritní oblast 8 – Ochrana měkkých cílů 
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6.2 Opatření  

 
 

 Prioritní oblast 1 – Snižování rozsahu a závažnosti trestných činů na území města 
 
Opatření 1.1: Aktivní spolupráce Městské policie Příbram a Policie ČR v rámci koordinační 
dohody 
 
Opatření  1.2:   Udržení projektu Asistent prevence kriminality 
 
Opatření  1.3:   Mapování problémových míst a průběžné vyhodnocování rizikových lokalit 
 
Opatření 1.4: Každoroční zpracování městského programu prevence kriminality a tvorba 
strategických dokumentů prevence kriminality ve městě Příbram 
 
 

 Prioritní oblast 2 – Zvyšování bezpečí občanů města na veřejných prostranstvích 
 
Opatření 2.1: Pokračování v modernizaci městského kamerového dohlížecího systému a jeho 
další rozšíření 
 
Opatření 2.2: Intenzivní hlídková činnost a koordinace hlídkové činnosti Městské policie 
Příbram a Policie ČR 
 
Opatření 2.3: Dostatečné veřejné osvětlení v rizikových lokalitách 
 
Opatření 2.4: Nabídka kurzů sebeobrany pro ohrožené cílové skupiny 
 
Opatření 2.5: Práce s dětmi v terénu v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
 
 

 Prioritní oblast 3 – Pokračovat a dál rozvíjet spolupráci Policie ČR a Městské policie 
Příbram na základě zásad Community policing a zvýšit efektivitu vzájemné 
spolupráce 

 
Opatření 3.1: Naplňovat koordinační dohodu o vzájemné spolupráci za účelem stanovení 
společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti 
na území města Příbram 
 
Opatření 3.2: Konání pravidelných koordinačních dohod za účasti zástupců Městské policie 
Příbram, Policie ČR a zástupců Městského úřadu Příbram za účelem zkvalitnění úrovně 
komunikace a sdílení informací 
 
Opatření 3.3: Spolupráce při využívání, obnově a rozšiřování moderních informačních 
technologií a technických prostředků situační prevence 
 



44 
 

Opatření 3.4: Spolupráce při vytváření a zpravování webových stránek „Bezpečná Příbram“, 
jejichž cílem je zvýšení informovanosti veřejnosti, poskytování a získávání podnětů od 
občanů 
 
 

 Prioritní oblast 4 – Podpora dlouhodobé a komplexní práce s dětmi a mladistvými a 
jejich rodinami, kteří jsou ohroženi rizikovými jevy nebo pochází ze sociálně 
znevýhodněného prostředí 

 
Opatření 4.1: Realizace projektů sociální prevence, podpořených z dotačního titulu 
Programu prevence kriminality poskytované Ministerstvem vnitra 
 
Opatření 4.2: Zajištění finanční zdrojů na realizaci programů primární prevence na 
příbramských školách z rozpočtu města Příbram 
 
Opatření 4.3: Realizace komplexních a certifikovaných preventivních programů na školách 
 
Opatření 4.4: Realizace terénních programů v dostatečném rozsahu dle aktuálních potřeb na 
území města Příbram 
 
Opatření 4.5: Zajištění dostatečné nabídky volnočasových aktivit a podpora dostupnosti 
těchto aktivit pro děti a mladistvé 
 
Opatření 4.6: Zajištění dostupnosti poradenských služeb 
 
 

 Prioritní oblast 5 – Zvyšování subjektivního pocitu bezpečí u občanů a návštěvníků 
města Příbram 

 
Opatření 5.1: Pravidelná realizace průzkumu pocitu bezpečí občanů Příbrami formou 
dotazníkového šetření 
 
Opatření 5.2: Pravidelné zveřejňování map kriminalit a statistik kriminalit za jednotlivá 
období prostřednictvím webu „Bezpečná Příbram“ 
 
 

 Prioritní oblast 6 – Preventivně informační činnost s cílem zapojit veřejnost do 
realizace preventivních opatření v oblasti zabezpečení vlastního majetku a 
bezpečného chování v rizikových situacích 

 
Opatření 6.1: Vytvoření kampaně na ochranu vlastního majetku spojenou s realizací projektu 
Forenzní značení syntetickou DNA 
 
Opatření 6.2: Pravidelné zveřejňování preventivních rad a opatření na webu „Bezpečná 
Příbram“ 
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Opatření 6.3: Realizace preventivních přednášek pro jednotlivé cílové skupiny v oblasti 
zabezpečení vlastního majetku ve spolupráci s Městkou policií Příbram 
 
 

 Prioritní oblast 7 – Zaměření preventivních aktivit a opatření pro zvláště zranitelné 
oběti  

 
Opatření 7.1: Zprostředkování preventivních přednášek pro seniory dle aktuálních potřeb ve 
spolupráci se Senior Pointem.  
 
Opatření 7.2: Realizace přednášek poukazující na případná rizika související s pohybem na 
internetu 
 
Opatření 7.3: Zapojení příbramských škol do krajského projektu „Bezpečný internet“ 
 
Opatření 7.3: Zprostředkování kurzů sebeobrany pro ženy ve spolupráci s Městskou policie 
Příbram 
 
Opatření 7.4: Ve spolupráci s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež realizovat 
preventivní přednášky dle aktuálních potřeb 
 
Opatření 7.5: Zajištění informovanosti o rizicích internetu pro seniory.  
 
 

 Prioritní oblast 8 – Ochrana měkkých cílů 
 
Opatření 8.1: Realizace úvodního semináře do problematiky měkkých cílů pro všechny 
vedoucí pracovníky měkkých cílů (školy, nemocnice, kulturní domy, sportovní svazy, úřady, 
knihovny…) 
 
Opatření 8.2: Pokračování v projektu Ozbrojený útočník ve škole a jeho další rozšíření 
 
Opatření 8.3: Finanční podpora základních školám v oblasti zabezpečení prosti vstupu cizích 
osob 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

Seznam zkratek 
 
AD – Azylový dům 

APK – Asistent prevence kriminality 

CAS – Centrum adiktologických služeb 

CSZS – Centrum sociálních a zdravotních služeb 

DC ADRA – Dobrovolnické centrum Adra 

FCH – Farní Charita 

MP – Městská policie Příbram 

NNO – Nevládní neziskové organizace 

NZDM –Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

NDC – Nízkoprahové denní centrum 

OO ÚO – Obvodní oddělení, Územní odbor Příbram 

OSPOD – Oddělení sociálně - právní ochrany dětí 

OSVZ – Odbor sociální věcí a zdravotnictví 

OŠKS – Odbor školství, kultury a sportu 

PMS – Probační mediační služba 

PPP – Pedagogicko-psychologická poradna 

PS PK – Pracovní skupina prevence kriminality 

SAS – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

STS – Středisko terénních služeb 

SVP, AO Pb – Středisko výchovné péče, ambulantní oddělení Příbram 

ÚP – Úřad práce 
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