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Informace o podmínkách sociální služby Terénní programy 

Poskytovatelem sociální služby Terénní programy (dále TP) je Centrum sociálních a zdravotních 

služeb města Příbram, p. o. Služba se poskytuje podle zákona o sociálních službách a poskytuje se 

terénní formou. To znamená, že se na pracovníka služby můžete obracet nebo se s ním setkávat přímo 

tam, kde žijete. Schůzky mohou probíhat i na jiném místě, podle toho, jak se domluvíte.  

Služba TP je určena dospělým sociálně ohroženým jednotlivcům (nad 18 let), kteří se potřebují ve své 

situaci zorientovat, řešit ji a neví, kam přesně nebo na koho se mají obrátit. Například: Potřebovali by 

pomoc při jednání s úřady, nerozumí některým úředním dokumentům, potřebovali by pomoc při 

vyplnění různých formulářů, zařízením osobních dokladů, shánějí nebo ztratili práci, bydlení, 

potřebují zdravotní péči, nemají peníze, neví si rady s dluhy, domácím rozpočtem, řeší problémy, které 

nastanou ve vztahu s jinými blízkými lidmi atd.  

Dohoda o poskytování služby TP je ústní. To znamená, že pracovník TP s Vámi nejdříve probere věci, 

které potřebujete řešit a pak se dohodnete v čem konkrétně a jak bude pomoc a spolupráce vypadat. 

Průběh služby budete s pracovníkem společně plánovat, projednávat a hodnotit. Oblasti a cíle 

spolupráce lze v průběhu poskytování služby TP měnit podle aktuálních potřeb. Pokud nebude moci 

pracovník s řešením problému pomoci, zprostředkuje vhodnou službu, instituci nebo odborníka.  

K jednání s pracovníkem si můžete přizvat i další osoby.  

Za službu se neplatí a může být poskytnuta anonymně.  

Pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí a jsou povinni se řídit Etickým kodexem pracovníků CSZS. 

O průběhu služby je vedena dokumentace, do které můžete na požádání kdykoli nahlédnout. 

Dokumentace je chráněna před přístupem neoprávněných osob. 

Máte právo si stěžovat, pracovník TP Vás seznámí s postupem pro podávání stížností.  

Spolupráci s TP můžete ukončit kdykoliv bez udání důvodu nebo dohodou s pracovníkem TP, když je 

problém vyřešen a služba už není potřeba. 

Spolupráce ze strany poskytovatele TP může být ukončena jestliže:  

✓  Klient opakovaně, a to třikrát nedodrží dojednaný čas setkání a nepodá včas pracovníkovi 

zprávu, že setkání musí zrušit.  

✓ Pokud se problém klienta vyvine do podoby, kdy služba již nemůže nabídnout žádné řešení či 

pomoc. Pak pracovník doporučí či zprostředkuje klientovi jiné odpovídající služby. 

Na službu se můžete obracet ve všední dny na kontaktu: Miroslava Němcová, DiS., tel. 778 751 173, 

nebo na e-mailu: sts@centrumprobram.cz. 
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