
V
ýro

čn
í zp

rá
va

 20
21

CENTRUM SOCIÁLNÍCH
A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
MĚSTA PŘÍBRAM

I N T E G R O V A N Ý  P O S K Y T O V A T E L  S L U Ž E B



Azylový dům

Domov seniorů

Sociální poradna

Pečovatelská služba

Sředisko terénních služeb

Dětské skupiny a rehabilitační stacionář

Nízkoprahové denní centrum a noclehárna

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice

CSZS SE SKLÁDÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH STŘEDISEK:  
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Činnost organizace byla v roce 2021 poznamenána zejména pandemií
COVID 19, který měl dopad na provoz celé organizace. CSZS se v tomto
roce zaměřilo zejména na zajištění provozu služeb v rámci karanténních
opatření. 

Z důležitých milníků je nutné zmínit certifikaci kvality Domova seniorů,
která získala 4 hvězdy (z celkových 5 možných) a zahájení intenzivních
příprav v rámci budování nového detašovaného pracoviště domova
seniorů. 

V rámci Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře probíhala intenzivní
práce na transformaci Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře, v rámci
které dochází ke změně financování zařízení a zejména k novým požadavkům
na provoz a kvalifikační požadavky zaměstnanců, včetně technické zázemí. 



Azylový dům
Na Vyhlídce 268 
261 01 Příbram IV
Tel. :  318 634 588
E-mail:
azylovydum@centrumpribram.cz

Posláním Azylového domu je poskytnout ženám, osamělým matkám,
otcům s dětmi nebo rodinám s dětmi,  které/kteří  se ocitli/y v nepříznivé
sociální situaci  spojené se ztrátou bydlení,  přechodné ubytování 
a individuální odbornou pomoc směřující  k překonání obtížného
životního období a návratu do běžného života.  

Cílovou skupinou jsou ženy (jednotlivci),  matky s dětmi,  otcové s dětmi 
a rodiny s dětmi,  které/kteří  se ocitli/y v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení.

mailto:azylovydum@centrumpribram.cz


Azylový dům
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

• Ubytování na dobu zpravidla
nepřevyšující 1 rok.
• Vytvoření podmínek pro
samostatnou přípravu stravy.
• Pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
• Rodinám s dětmi jako
fakultativní službu nabízíme
poradenství v oblasti vzdělávání
dětí a doučování.



Azylový dům
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21 22 osob do podnájmů
2 osoby do sociálního bytu
7 osob do ubytovny
8 osob do jiného AD
3 osoby do NDC
zbytek není znám

Celkem se nastěhovalo 94 osob.
Celkový počet zájemců 142 osob.

 V průběhu roku se odstěhovalo
celkem 100 lidí (50 dospělých 
a 50 dětí):



Dětské skupiny
a rehabilitační stacionář

Posláním DSRS je poskytování služeb v rámci pravidelné péče o dítě od 
6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky,  která je poskytována
mimo domácnost dítěte ve skupině dětí  a která je zaměřená na zajištění
potřeb dítěte,  jeho výchovu a rozvoj schopností,  kulturních, hygienických 
a sociálních návyků dítěte.  Dále poskytování péče o děti  v rehabilitačním
stacionáři  a zdravotní službu ambulantní fyzioterapie.

Jedná se o jediné zařízení tohoto typu v Příbrami,  které poskytuje komplexní
rehabilitační,  výchovnou a speciálně pedagogickou péči.

Bratří Čapků 277
261 01 Příbram VII
Tel. :  318 626 114
E-mail:
detskeskupiny@centrumpribram.cz

mailto:detskeskupiny@centrumpribram.cz


Dětské skupiny
a rehabilitační
stacionář

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Pravidelná péče o dítě od 6 měsíců
věku do zahájení povinné školní
docházky, která je poskytována
mimo domácnost dítěte ve skupině
dětí a která je zaměřená na zajištění
potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj
schopností, kulturních,
hygienických a sociálních návyků
dítěte. poskytování péči o děti 
v rehabilitačním stacionáři 
a zdravotní službu ambulantní
fyzioterapie.



Dětské skupiny
a rehabilitační
stacionář
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Přihlášeno 15 dětí, odhlášeno 9 dětí.
Začlenění 5 dětí s individuální
potřebou podpory ve smyslu speci-
fických nebo speciálních
vzdělávacích potřeb.

Rehabilitační stacionář 

Mezi děti se SVP docházejícími do
zařízení DS a RHS v průběhu roku 2021
patřily děti s tělesným, mentálním
postižením, ortopedickými vadami,
s PAS, vadami komunikačních
schopností, s odlišným mateřským
jazykem a dalšími specifiky.



Přihlášeno 28 dětí, odhlášeno 26 dětí.
Začlenění 4 dětí s individuální potřebou podpory ve
smyslu  specifických nebo speciálních vzdělávacích
potřeb.

Přihlášeno 25 dětí, odhlášeno 29 dětí.
Začlenění 2 dětí s individuální potřebou podpory ve
smyslu specifických nebo speciálních vzdělávacích
potřeb.

DS Sluníčka

DS Berušky 
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Se sokolem do života (zaměřený nad podporu pohybových
dovedností)
Zdravá 5 (zdravé stravování)
Prima Vizus (screenignové vyšetření zraku)
Bezpečné chování v dopravě ve spolupráci s MP Příbram
Solná jeskyně
Canisterapie
Děti mají k dispozici venkovní hrací plochu, vybavenou řadou
certifikovaných a věkově odpovídajících herních prvků. Pro
hru dětí využíváme i speciální a barevně upravený 4 Soft
povrch. 

Dětem je poskytována řada nadstandardních programů:



Domov seniorů

Domov seniorů je pobytové zařízení,  jehož posláním je poskytovat
sociální,  ošetřovatelské a zdravotní služby seniorům, kteří  mají
sníženou soběstačnost a potřebují  pravidelnou pomoc jiné osoby. 

Uživatelům služeb je poskytována přiměřená podpora v každodenních
potřebách a činnostech s úctou a respektem k jejich jedinečnosti.
Zařízení tak přispívá k zachování a rozvoji  důstojného života seniorů.

K Dolu Marie 154
261 01 Příbram VI
Tel. :  318 660 288
E-mail:
domovsenioru@centrumpribram.cz

mailto:domovsenioru@centrumpribram.cz


Domov seniorů
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Sociální služby:
• Pomoc při běžné péči o vlastní
osobu.
• Pomoc a podmínky při osobní
hygieně.
• Zprostředkování a upevňování
kontaktů se společenským
prostředím.
• Aktivizační a volnočasové činnosti.
• Pomoc při obstarávání běžných
záležitostí.
• Pomoc při uplatňování práv a zájmů.



Domov seniorů
Ubytování a strava:
• Ubytování v 1 nebo 2 lůžkových
pokojích.
• Celodenní stravování.
• Dietní stravování dle individuálních
potřeb.

Zdravotní, ošetřovatelská 
a rehabilitační péče:
• Ošetřovatelská péče je zajištěna
nepřetržitě.
• Docházení praktického lékaře 
a psychiatra do zařízení.
• Odborná fyzioterapeutická péče.

Fakultativní, doplňkové služby.



Domov seniorů
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Provoz střediska byl silně ovlivněn
epidemiologickými opatřeními. 

Kapacita zařízení celkem 58 klientů
(lůžek), v roce 2021 bylo přijato
celkem 17 klientů. 

Obložnost zařízení byla limitována
nařízením povinného vyčlenění
izolačních lůžek.

V pořadníku bylo v průměru 250 lidí,
z toho urgentních 70. Věkový průměr
klientů zařízení 86 let. 



Zahradní slavnost 
Strom splněných přání 
Kulturní vystoupení pro klienty 
Návštěva dětí ze skautského tábora
Pravidelně canisterapie 
Bohoslužby aj.

V průběhu celého roku probíhaly aktivity taktéž dle vývoje
epidemiologické situace: 

Domov seniorů získal 4 hvězdy v rámci certifikace kvality. 
Taktéž započaly přípravy na výstavbu detašovaného pracoviště
DS. R
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Nízkoprahové denní
centrum a Noclehárna

Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna jsou ambulantní sociální
služby, které nabízejí  l idem bez přístřeší  bezpečné zázemí 
k zajištění základních životních potřeb,  jako je přenocování,  osobní
hygiena, poskytnutí  stravy,  teplo a odpočinek.  Zároveň zde lidé bez
přístřeší  naleznou odbornou individuální pomoc a podporu
směřující  k aktivnímu řešení jejich nelehké životní situace 
a k sociálnímu začleňování.

Čs. Armády 407
Příbram IV, 261 01
Tel. :  326 551 711
E-mail:
nizkoprahovecentrum@centrumpribram.cz

mailto:nizkoprahovecentrum@centrumpribram.cz


Nízkoprahové denní
centrum
a Noclehárna

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Nízkoprahové denní centrum:

Pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu.
Pomoc při poskytnutí stravy nebo při
zajištění stravy.
Pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a obstarávání
osobních záležitostí.

Pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu.
Poskytnutí přenocování.

Noclehárna:



Nízkoprahové denní
centrum
a Noclehárna
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V roce 2021 byly v NDC služby
poskytnuty celkem 154 klientům.

Možnost přenocování
v Noclehárně využívalo celkem
126 osob bez přístřeší (99 mužů
a 27 žen), kdy kapacita zařízení činí
23 lůžek. 

Pracovníkům se podařilo
zprostředkovat ubytování celkem
u 16 osob, 14 osob nastoupilo do
zaměstnání. 



Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná
osobám, které mají  sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení,  poskytuje ve vymezeném čase
v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb.

Posláním služby je poskytovat soubor pečovatelských činností,  který
klientům sociální služby umožňuje zachovat v maximální možné míře
svůj dosavadní způsob života.  Kompenzuje jejich sníženou soběstačnost 
a oddaluje nutnost ústavního zaopatření.

Brodská 100
261 01 Příbram VIII
Tel. :  777 758 395
E-mail: 
 pecovatelskasluzba@centrumpribram.cz

mailto:pecovatelskasluzba@centrumpribram.cz
mailto:katerina.brozikova@centrumpribram.cz


Pečovatelská služba
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Sociální služby:

Fakultativní, volitelné služby.

Pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy.
Pomoc při zajištění chodu
domácnosti.
Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím.



Pečovatelská služba
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Služba byla v roce 2021
poskytnuta celkem 651
klientům, z toho 66 klientům
v rámci ORP Příbram. 

PS poskytuje svoje služby také
obyvatelům v 5 Domech
s pečovatelskou službou. Zde
byly služby poskytovány
celkem 152 klientům. 
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35 klientům mladších 59 let
97 klientům ve věku 60 – 69 let
217 klientům ve věku 70 – 79 let
205 klientům ve věku 80 -89 let 
97 klientům ve věku 90 let a více

Celkem 7 klientům byla poskytována péče osvobozená od
úhrady podle § 75, odst. 2 Zákona o sociálních službách.

Z hlediska věkové struktury klientů jsou služby
poskytovány:



Protialkoholická 
a protitoxikomanická 
záchytná služba

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba
(Záchytná služba) je ambulantní specifická zdravotní
služba, registrovaná podle zákona č.  372/2011 Sb.,  
o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování,  ve znění pozdějších předpisů.

Podbrdská 269, suterén budovy „H“
261 01, Příbram V – Zdaboř
tel: 777 058 397
E-mail:
protialkoholnistanice@centrumpribram.cz

mailto:protialkoholnistanice@centrumpribram.cz


Protialkoholní 
a protitoxikomanická
záchytná služba

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Vyšetření osoby za účelem
indikace umístění osoby na
Záchytné službě.
Pobyt na lůžku, a to po dobu
nezbytně nutnou k odeznění
akutní intoxikace.
Nezbytnou péči směřující          
k zabránění ohrožení                          

         bezprostředně souvisejícího 
         s akutní intoxikací.



Protialkoholní 
a protitoxikomanická
záchytná služba
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pátek a sobota 20:00 – 8:00 h
od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021
provoz rozšířen o čtvrtky

V roce 2021 bylo celkem
zachyceno 156 lidí, z toho 23 žen.

Jedná se o specifickou
ambulantní zdravotní službu,
okamžitá kapacita je 8 osob
(5 mužů, 3 ženy).

Provozní doba byla v roce 2021: 



Sociální poradna

Sociální poradna poskytuje odborné sociální a psychologické
poradenství  osobám v nepříznivé sociální situaci.  

Posláním Sociální poradny je poskytovat občanů Příbrami
a blízkého okolí  nezávislé,  bezplatné,  důvěrné a nestranné
odborné sociální poradenství,  směřující  k řešení nepříznivé
sociální situace,  kterou aktuálně nedokáží bez pomoci překonat.

Náměstí T.G.M. 1, Příbram I
Budova bývalého soudu – přízemí
vpravo
Tel. :  318 498 281, 778 751 174
E-mail: poradna@centrumpribram.cz

mailto:poradna@centrumpribram.cz


Sociální poradna
POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Zprostředkování vhodné návazné sociální
či jiné služby.
Poradenství v oblastech orientace 

Dluhové poradenství včetně zpracování
návrhů na povolení oddlužení, informace
o exekučních a insolvenčních řízeních,
finanční a dluhová gramotnost.
Psychologické poradenství – podpora 

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

         v sociálních systémech, práva – nápomoc   
         při kontaktech s úřady a jinými 
         institucemi.

         a pomoc při překonávání náročných 
         životních situací.



Sociální poradna
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V roce 2021 proběhla spolupráce
celkem s 652 klienty, bylo podáno
celkem 90 návrhů na oddlužení, z toho
80 schváleno a 10 čeká na schválení.

2x proběhl „Dětský průvodce světem
rozvodu“ – 12 setkání určená pro děti
od 6-12 let po rozvodu či rozchodu
rodičů.

1x akreditované vzdělávání „Základy
finanční a dluhové gramotnosti pro
sociální pracovníky a pracovníky v
sociálních službách“.



Středisko terénních
služeb

Středisko terénních služeb sdružuje dvě jednotlivé služby -  Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi (SAS) a Terénní programy (TP).

Posláním SAS je cílená individuální podpora rodin s dětmi v dlouhodobě krizové sociální situaci.
Podpora těchto rodin směřuje k motivaci,  aktivizaci  vlastních zdrojů a posilování kompetencí
potřebných k překonání náročné životní situace a snižování závislosti  na vnější  pomoci.  

Posláním TP je aktivní vyhledávání a kontaktování osob ohrožených sociálním vyloučením v jejich
přirozeném prostředí – v lokalitách na území města Příbram. Poskytovat cílenou a individuální
pomoc směřující  ke zlepšení sociální situace těchto osob jejich zapojením do využívání místně
dostupných služeb a dalších zdrojů pomoci,  podporovat,  motivovat a aktivizovat klienty ke změně
dosavadního způsobu života.

ČS. armády 5
Příbram IV, 261 01
Tel. :  778 751 173
Email: 
sts@centrumpribram.cz 

mailto:miroslava.nemcova@centrumpribram.cz


Středisko terénních
služeb

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti.
Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím.
Sociálně terapeutické činnosti.
Pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.

Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím.
Pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.

SAS:

Terénní programy:



Středisko terénních
služeb
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Sociálně aktivizační služby poskytly
pomoc celkem 343 klientům.

Služby Terénního programu
poskytly pomoc celkem 143
klientům.

Nejčastějšími zakázkami střediska
jsou bydlení a problematika
sociálního bydlení, podpora  při
potravinové či materiální pomoci 
a pomoc při vyřizování úředních
záležitostí.



Provozní středisko

Celkem má CSZS 14 služebních vozů.
Z toho počtu 6 vozů má denně určenou trasu a rozváží obědy klientům, 

Vozy zajišťují  logistiku mezi středisky (rozvoz pošty,  lékárny, přesun
personálu,  nákupy klientům).

Autoprovoz: 

      denně se rozveze cca.  400 obědů, které připraví kuchyně v Domově    
      seniorů,  další  vozy rozvážejí  klienty po lékařských zařízeních a na různá  
      vyšetření (denně cca.  6 klientů tam a zpět).

Služební vozidla najela za rok 2021 celkem 139 609 km.

Brodská 100
261 01 Příbram VIII



Vrátnice a údržba: 
Na vrátnicích  dbají  zaměstnanci o bezpečí klientů a obyvatel,
dohlíží  nad dodržováním domovního řádu, poskytují  drobné
údržbářské práce,  provádí úklid kolem domů, dohlíží  nad
bezpečím klientů a poskytují  pomoc záchranným složkám při
mimořádných situacích.

Prádelna Pečovatelské služby: 
V prádelně se pere,  spravuje a žehlí  prádlo klientů ze všech pěti
domů s pečovatelskou službou, zařízení vypere měsíčně cca.
250 kg,  dále se pere a žehlí  prádlo zaměstnanců pečovatelské
služby, cca.  180 kg měsíčně.
Celkem vypere prádelna a jeden zaměstnanec 430 kg měsíčně.P
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Rozpočet 2021

Schválený rozpočet ve výši 102 531 664,- Kč 
Skutečné náklady ve výši 111 621 294,86 Kč
Příspěvek zřizovatele (města Příbram) činil po úpravách 32 850 000,- Kč
Dotace ze strany Středočeského kraje činila 37 421 900,- Kč 
Ostatní zdroje (vlastní výnosy, dotace EU apod.) byly ve výši 15 137 049,86 Kč 
Příjmy od klientů a uživatelů služeb z toho činí 26 216 375,23 Kč



Zaměstnanci

Stav zaměstnanců organizace činil 157 zaměstnanců na pracovní poměr
(přepočtený stav zaměstnanců na úvazky pak 150,48).

Dále bylo 47 zaměstnanců na DPP a 26 na DPČ.



Kontakty

Ředitel organizace: 
Mgr. Tomáš Cipra, DiS., tomas.cipra@centrumpribram.cz
Adresa:  Brodská 100, 261 01, Příbram VIII
IČ: 47067071, DIČ: CZ47067071
Tel.:         318 629 057
E-mail:   info@centrumpribram.cz
Datová schránka: dvdk62u

mailto:tomas.cipra@centrumpribram.cz


Zřizovatelé, partneři


