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Spádovost území
MAS PODBRDSKO
Místní akční skupina PODBRDSKO je zapsaný spolek
fungující na principu „komunitně vedeného místního
rozvoje“ a metodě LEADER. Území MAS tvoří katastry
37 obcí Rožmitálska, Březnicka, Hvožďanska a Milínska.
Všechny aktuality z dění MAS naleznete na
www.maspodbrdsko.cz.
V rámci projektu Plánování sociálních služeb na území
MAS Podbrdsko, z.s., který probíhal v letech 2017–2019,
byl vytvořen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb



na území MAS Podbrdsko a tento katalog, který stručně
mapuje nejdůležitější poskytovatele sociálních služeb
působící na území místní akční skupiny.
Současně vznikl informační portál SOSPodbrdsko. Zde
jsou poskytovatelé sociálních služeb působící na území
MAS PODBRDSKO a v širším regionu Příbramska podrob
ně a přehledně rozděleni dle životních situací, které mo
hou nás všechny potkat.
Informační portál naleznete na internetových adresách:

www.sospodbrdsko.cz
www.podbrdskeinfo.cz

Územní působnost MAS Podbrdsko, z. s.
podle obcí a katastrálních území



Informovanost veřejnosti
je důležitá
kontakty na Sociální odbory v nejbližším okolí
Sociální odbor
Města Březnice
Adresa: Náměstí 11, 262 72 Březnice
Kontakt: socialni@breznice.cz
318 403 166
Sociální odbor
Města Rožmitál pod Třemšínem
Adresa: Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Kontakt: michaela.havlenova@rozmitalptr.cz
318 665 001
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Města Příbram
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 107, 261 01 Příbram
Kontakt: barbora.vackova@pribram.eu
318 402 250
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Bydlení
Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p. o.
Adresa: Na Vyhlídce 268, 261 01 Příbram
Sociální služba: azylový dům – pobytová služba
Cílová skupina: osoby (ženy, těhotné ženy, matky s dět
mi, otcové s dětmi a rodiny s dětmi), které se ocitly v ne
příznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení nebo
musely opustit svůj domov pro závažné ohrožení života,
zdraví, bezpečí či důstojnosti
web

www.centrumpribram.cz/index.php/pages/
azylovy-dum
azylovydum@centrumpribram.cz
318 634 588

Podpora a ochrana dětí
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 107, 261 01 Příbram
Sociální služba: pomoc rodičům a dětem při řešení vý
chovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
Cílová skupina: děti 0–18 let
www.pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/
web odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/oddelenisocialne-pravni-ochrany-deti.html
zdena.splitkova@pribram.eu
733 614 461, 318 402 232
Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
web www.pribram.charita.cz
info@charita-pribram.cz
318 635 050



Sociální služba: služby pro rodiny s dětmi
Cílová skupina: rodiny s dětmi
web www.pribram.charita.cz
caithamlova@charita-pribram.cz
733 741 351
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s men
tálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby
se zdravotním postižením, senioři (od 10 let a výše)
web www.pribram.charita.cz
melicharova@charita-pribram.cz
739 659 917
Sociální služba: odlehčovací služba
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným
zdravotním postižením, osoby s kombinovaným posti
žením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným
postižením, rodiny s dětmi, senioři (od 10 let a výše)
web www.pribram.charita.cz
melicharova@charita-pribram.cz
739 659 917
Služba: domácí zdravotní péče
Cílová skupina: osoby všech věkových skupin v domá
cím prostředí
web www.pribram.charita.cz
slunickova@charita-pribram.cz
775 049 582
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Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice
734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí),
Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany
734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín
734 788 638
Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p. o.
Sociální poradna
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné poradenské služby, psychologic
ké služby, sociální poradenství, pomoc a podpora v při
rozeném prostředí
Cílová skupina: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti
trestné činnosti a domácího násilí, etnické menšiny, ro
diny s dítětem/dětmi, osoby s dluhy
web

www.centrumpribram.cz/index.php/pages/
socialni-poradna
poradna@centrumpribram.cz
778 751 174, 318 498 281

MAGDALÉNA o. p. s.
Adresa: Žežická 193, 261 01 Příbram
Sociální služba: kontaktní centrum – ambulantní/ terén
ní programy pro všechny věkové kategorie
Cílová skupina: uživatelé drog, rodinní příslušníci, part
neři a jiné blízké osoby uživatelů návykových látek, gam
bleři a jejich rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké
osoby
web www.magdalena-ops.eu
cas.pb@magdalena-ops.cz
739 612 018, 318 622 010
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Dobrovolnické centrum ADRA, Příbram
Adresa: Čs. Armády 145, 261 01 Příbram
Sociální služba: dobrovolnické služby dle zákona č. 198/
2002 Sb.
Cílová skupina: děti ze sociálně znevýhodněného pro
středí a senioři
web www.adra.cz/dobrovolnictvi/pribram
a.simakova@adracz.com
608 433 252

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna
Adresa: Budovatelů 116, 261 01 Příbram
Sociální služba „R“: nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež – ambulantní a terénní služby/individuální
konzultace
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 6 až 20 let z Pří
brami a blízkého okolí, které tráví svůj volný čas riziko
vým způsobem nebo jsou ohroženy sociálním znevýhod
něním. Určeno pro děti a mládež ve věku 11 až 20 let,
pro děti ve věku od 6 let je určen Terénní program při
NZDM Bedna. NZDM Bedna není pro duševně, tělesně
a smyslově handicapované uživatele služeb, kteří vyža
dují asistenci
web www.ponton.cz/projekty/bedna/o-projektu
info@ponton.cz
377 220 557

Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje
Adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství/služby
ambulantní
Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi,
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společen
sky nežádoucími jevy, osoby ohrožené výskytem domá
cího násilí, senioři
web www.poradnapb.cz/problemy.html
poradnapb@volny.cz
318 622 571
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Domácí násilí na dětech
NON STOP / ZDARMA
Bílý kruh bezpečí: 116 006
Linka bezpečí: 116 111
proFem – centrum pro oběti domácího
a sexuálního násilí, o. p. s.
Intervenční centrum
Adresa: Dlouhá 97, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství
Cílová skupina: osoby ohrožené domácím násilím
web www.profem.cz
ic@profem.cz
774 433 034
proFem – centrum pro oběti domácího
a sexuálního násilí, o. p. s.
Poradna Na Dosah
Adresa: Dlouhá 97, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociálně právní poradenství
Cílová skupina: osoby ohrožené domácím násilím
web www.profem.cz
poradna.pribram@profem.cz
774 433 035
Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
web www.pribram.charita.cz
info@charita-pribram.cz
318 635 050
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Sociální služba: služby pro rodiny s dětmi – základní
sociální poradenství
Cílová skupina: rodiny s dětmi
web www.pribram.charita.cz
caithamlova@charita-pribram.cz
733 741 351
Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice
734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí),
Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany
734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín
734 788 638
Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje
Adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství/služby
ambulantní
Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby v krizi,
rodiny s dětmi
web www.poradnapb.cz/problemy.html
poradnapb@volny.cz
318 622 571

Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p. o.
Sociální poradna
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné poradenské služby, psycholo
gické služby, sociální poradenství, pomoc a podpora
v přirozeném prostředí
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Cílová skupina: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti
trestné činnosti a domácího násilí, etnické menšiny, ro
diny s dítětem/dětmi, osoby s dluhy
web

www.centrumpribram.cz/index.php/pages/
socialni-poradna
poradna@centrumpribram.cz
778 751 174, 318 498 281

Handicap
Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
web www.pribram.charita.cz
info@charita-pribram.cz
318 635 050

Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s men
tálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby
se zdravotním postižením, senioři (od 10 let a výše)
web www.pribram.charita.cz
melicharova@charita-pribram.cz
739 659 917

Sociální služba: odlehčovací služba
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s ji
ným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným
postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tě
lesným postižením, rodiny s dětmi, senioři (od 10 let
a výše)
…
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web www.pribram.charita.cz
melicharova@charita-pribram.cz
739 659 917
Služba: domácí zdravotní péče
Cílová skupina: osoby všech věkových skupin v domá
cím prostředí
web www.pribram.charita.cz
slunickova@charita-pribram.cz
775 049 582
Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice
734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí),
Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany
734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín
734 788 638
ALKA, o. p. s.
Adresa: Podbrdská 269, 261 01 Příbram
Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby,
sociální rehabilitace
Cílová skupina: osoby s tělesným postižením, osoby
s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postiže
ním, osoby se zdravotním postižením ve věku 1–64 let
web www.alkaops.cz
kancelar@alkaops.cz
607 218 711, 318 654 701
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Nalžovický zámek,
poskytovatel sociálních služeb
Adresa: Kamýk nad Vltavou 140, 262 63 Kamýk
nad Vltavou
Sociální služba: týdenní stacionář, odlehčovací služba
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením (popř.
osoby s mentálním postižením v kombinaci s dalším
postižením) ve věku 6 až 36 let
web www.domov-nalzovice.cz
socialni@domov-nalzovice.cz
318 864 122
Pečovatelská služba Města Březnice
Adresa: Rožmitálská 132, 262 72 Březnice
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od 1 roku,
rodiny s dítětem/dětmi, senioři
web

www.breznice.cz/mesto-1/sluzby/pecovatelskasluzba
psbreznice@seznam.cz
731 456 808, 318 682 770

Pečovatelská služba
Města Rožmitál pod Třemšínem
Adresa: Rybova 30, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od 1 roku,
rodiny s dítětem/dětmi, senioři
web

www.rozmitalptr.cz/sluzby/zdravotni-a-socialnisluzby/pecovatelska-sluzba

ps@rozmitalptr.cz
773 289 776, 318 665 701
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Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Středočeského kraje, o. p. s.
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 100, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství, osobní
asistence, půjčování kompenzačních pomůcek
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením bez
omezení věku
web www.czpstredoceskykraj.cz
czp.poradnapribram@seznam.cz
725 551 210, 318 624 834
Svaz tělesně postižených v ČR, z. s.
místní organizace
Adresa: Pňovice 22, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem,
318 666 216, maca.kucerka@seznam.cz
Milín, Václavská 261, 262 31
326 531 872, stpmilin@seznam.cz
Březnice, Náměstí 17, 262 72
737 826 521, pepaforejt@seznam.cz
Sociální služba: odborné sociální poradenství
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, oso
by s chronickým duševním onemocněním, osoby s kom
binovaným postižením, osoby s mentálním postižením,
osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým pos
tižením, osoby se zdravotním postižením bez omeze
ní věku

Duševní nemoci
Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje
Adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství/služby
ambulantní
Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi,
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společen
sky nežádoucími jevy, osoby ohrožené výskytem domá
cího násilí, senioři
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web www.poradnapb.cz/problemy.html
poradnapb@volny.cz
318 622 571
Centrum Anabell, z. s.
Adresa: Cimburkova 21, 130 00 Praha 3 – Žižkov
(nutné telefonické objednání)
Sociální služba: odborné sociální poradenství
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním od 12 let (pro nemocné poruchami příjmu potra
vy – mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité
přejídání aj.) a jejich blízké
web www.anabell.cz
praha@anabell.cz
775 904 778

Fyzické nemoci
Pečovatelská služba Města Březnice
Adresa: Rožmitálská 132, 262 72 Březnice
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od
1 roku, rodiny s dítětem/dětmi, senioři
web

www.breznice.cz/mesto-1/sluzby/pecovatelskasluzba

psbreznice@seznam.cz
731 456 808, 318 682 770
Pečovatelská služba
Města Rožmitál pod Třemšínem
Adresa: Rybova 30, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od
1 roku, rodiny s dítětem/dětmi, senioři
…
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web

www.rozmitalptr.cz/sluzby/zdravotni-a-socialnisluzby/pecovatelska-sluzba

ps@rozmitalptr.cz
773 289 776, 318 665 701
Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
web www.pribram.charita.cz
info@charita-pribram.cz
318 635 050
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s men
tálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby
se zdravotním postižením, senioři (od 10 let a výše)
web www.pribram.charita.cz
melicharova@charita-pribram.cz
739 659 917
Sociální služba: odlehčovací služba
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným
zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postiže
ním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným
postižením, rodiny s dětmi, senioři (od 10 let a výše)
web www.pribram.charita.cz
melicharova@charita-pribram.cz
739 659 917
Služba: domácí zdravotní péče
Cílová skupina: osoby všech věkových skupin v domá
cím prostředí
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web www.pribram.charita.cz
slunickova@charita-pribram.cz
775 049 582
Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice
734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí),
Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany
734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín
734 788 638
Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje
Adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství/služby
ambulantní
Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby v krizi,
rodiny s dítětem/dětmi
web www.poradnapb.cz/problemy.html
poradnapb@volny.cz
318 622 571

Závislost
MAGDALÉNA o. p. s.
Adresa: Žežická 193, 261 01 Příbram
Sociální služba: kontaktní centrum – ambulantní/terén
ní programy
Cílová skupina: uživatelé drog, rodinní příslušníci, part
neři a jiné blízké osoby uživatelů návykových látek, gam
bleři a jejich rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké
osoby, pro všechny věkové kategorie
…
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web www.magdalena-ops.eu
cas.pb@magdalena-ops.cz
739 612 018, 318 622 010
Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje
Adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství
Cílová skupina: pro rodiny s dětmi, děti a mládež ve
věku 6–26 let, osoby v krizi, senioři, osoby ohrožené
domácím násilím a jiné osoby
web www.poradnapb.cz/problemy.html
poradnapb@volny.cz
318 622 571

22

Ml
ád
ež

6 – 64
lí (1
pě
os
ad

let)

Bydlení
Centrum Rožmitál pod Třemšínem,
poskytovatel sociálních služeb
Domov se zvláštním režimem/Domov pro seniory
Adresa: Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třem
šínem
Sociální služba: domov se zvláštním režimem, domov
pro seniory
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním od 57 let věku
web www.centrumrozmital.cz/domov-pro-seniory
info@centrumrozmital.cz
318 679 411
SANCO-PB, s. r. o.
Domov se zvláštním režimem
Adresa: Rožmitálská 168, 261 01 Příbram
Sociální služba: domov se zvláštním režimem
Cílová skupina: osoby od 50 let věku, které vlivem Alz
heimerovy nemoci či jiného onemocnění syndromy de
mence nezvládají pobyt ve vlastním sociálním prostředí
web www.pribram.ahc.cz
sanco.kancelar@sanco-pb.com
777 111 198
Maják o. p. s.
Domov se zvláštním režimem
Adresa: Brodská 140, 261 01 Příbram
Sociální služba: domov se zvláštním režimem
Cílová skupina: osoby, které dosáhly věku rozhodného
pro přiznání starobního důchodu a v důsledku svého
věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc
jiné osoby 24 hodin denně, ne však péči v lůžkovém
zdravotnickém zařízení
…
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web www.domov-majak.cz
administrativa@domov-majak.cz
733 588 982
Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p. o.
Adresa: Čs. Armády 407, 261 01 Příbram
Sociální služba: nízkoprahové denní centrum a Nocle
hárna
Cílová skupina: osoby bez přístřeší, osoby v krizi a oso
by vedoucí rizikový způsob života nebo tímto způsobem
života ohrožené
web

www.centrumpribram.cz/index.php/pages/
nizkoprahove-denni-centrum
nizkoprahovecentrum@centrumpribram.cz
326 551 711

Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p. o.
Adresa: Na Vyhlídce 268, 261 01 Příbram
Sociální služba: azylový dům
Cílová skupina: osoby (ženy, těhotné ženy, matky s dět
mi, otcové s dětmi a rodiny s dětmi), které se ocitly v ne
příznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, nebo
musely opustit svůj domov pro závažné ohrožení života,
zdraví, bezpečí či důstojnosti
web

www.centrumpribram.cz/index.php/pages/
azylovy-dum
azylovydum@centrumpribram.cz
318 634 588

Domov pod hrází, o. p. s.
Domov se zvláštním režimem/Domov pro seniory
Adresa: Pečice - Pečičky 25, 262 31 Milín
Sociální služba: domov se zvláštním režimem, domov
pro seniory
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Cílová skupina: Domov pro seniory – osoby se sníženou
soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou po
moc jiné fyzické osoby, osoby od 57 let věku, které po
třebují pomoc druhé osoby;
Domov se zvláštním režimem – osoby, které potřebují
nepřetržitou lékařskou pomoc, osoby, které jsou z dů
sledku trvalých změn zcela nebo částečně závislé na
pomoci druhé osoby, osoby s Alzheimerovou chorobou,
stařeckou demencí a ostatními typy demencí od věku
55 let
web www.domovpodhrazi.cz
socialni@domovpodhrazi.cz
725 524 765, 318 694 051

Podpora a ochrana dětí
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 107, 261 01 Příbram
Sociální služba: pomoc rodičům a dětem při řešení vý
chovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí
o dítě
Cílová skupina: děti 0–18 let
www.pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/
web odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/oddelenisocialne-pravni-ochrany-deti.html
zdena.splitkova@pribram.eu
733 614 461, 318 402 232
Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
web www.pribram.charita.cz
info@charita-pribram.cz
318 635 050
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Sociální služba: denní stacionář
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři
(od 19 let a výše)
web www.pribram.charita.cz
stacionar@charita-pribram.cz
731 621 984
Sociální služba: služby pro rodiny s dětmi
Cílová skupina: rodiny s dětmi
web www.pribram.charita.cz
caithamlova@charita-pribram.cz
733 741 351
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s men
tálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby
se zdravotním postižením, senioři (od 10 let a výše)
web www.pribram.charita.cz
melicharova@charita-pribram.cz
739 659 917
Sociální služba: odlehčovací služba
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným
zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postiže
ním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným
postižením, rodiny s dětmi, senioři (od 10 let a výše)
web www.pribram.charita.cz
melicharova@charita-pribram.cz
739 659 917
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Služba: domácí zdravotní péče
Cílová skupina: osoby všech věkových skupin v domá
cím prostředí
web www.pribram.charita.cz
slunickova@charita-pribram.cz
775 049 582
Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice
734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí),
Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany
734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín
734 788 638
Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p. o.
Sociální poradna
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné poradenské služby, psycholo
gické služby, sociální poradenství, pomoc a podpora
v přirozeném prostředí
Cílová skupina: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti
trestné činnosti a domácího násilí, etnické menšiny, ro
diny s dítětem/dětmi, osoby s dluhy
web

www.centrumpribram.cz/index.php/pages/
socialni-poradna
poradna@centrumpribram.cz
778 751 174, 318 498 281
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MAGDALÉNA o. p. s.
Adresa: Žežická 193, 261 01 Příbram
Sociální služba: kontaktní centrum – ambulantní/terén
ní programy pro všechny věkové kategorie
Cílová skupina: uživatelé drog, rodinní příslušníci, part
neři a jiné blízké osoby uživatelů návykových látek, gam
bleři a jejich rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké
osoby
web www.magdalena-ops.eu
cas.pb@magdalena-ops.cz
739 612 018, 318 622 010
Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje
Adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství
Cílová skupina: rodiny s dětmi, děti a mládež ve věku
6–26 let, osoby v krizi, senioři, osoby ohrožené domá
cím násilím a jiné osoby
web www.poradnapb.cz/problemy.html
poradnapb@volny.cz
318 622 571
proFem – centrum pro oběti domácího
a sexuálního násilí, o. p. s.
Intervenční centrum
Adresa: Dlouhá 97, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství, právní in
formace, osobní, telefonické a emailové konzultace, psy
chologické služby
Cílová skupina: osoby ohrožené domácím a sexuálním
násilím, zejména znásilnění, oběti trestných činů, osoby
v krizi od 16 let
web www.profem.cz
ic@profem.cz
774 433 034
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Dobrovolnické centrum ADRA, Příbram
Adresa: Čs. Armády 145, 261 01 Příbram
Sociální služba: dobrovolnické služby dle zákona č. 198/
2002 Sb.
Cílová skupina: děti ze sociálně znevýhodněného pro
středí a senioři
web www.adra.cz/dobrovolnictvi/pribram
a.simakova@adracz.com
608 433 252
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna
Adresa: Budovatelů 116, 261 01 Příbram
Sociální služba „R“: nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež – ambulantní a terénní služby/individuální
konzultace
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 6 až 20 let z Pří
brami a blízkého okolí, které tráví svůj volný čas riziko
vým způsobem nebo jsou ohroženy sociálním znevýhod
něním. Určeno pro děti a mládež ve věku 11 až 20 let,
pro děti ve věku od 6 let je určen Terénní program při
NZDM Bedna. NZDM Bedna není pro duševně, tělesně
a smyslově handicapované uživatele služeb, kteří vyža
dují asistenci
web www.ponton.cz/projekty/bedna/o-projektu
info@ponton.cz
377 220 557

Dluhy
Oddlužení pro každého – Nadační fond
Volejte ZDARMA +420 800 400 430
www.oddluzeniprokazdeho.cz
info@oddluzeniprokazdeho.cz
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Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
web www.pribram.charita.cz
info@charita-pribram.cz
318 635 050
Sociální služba: služby pro rodiny s dětmi – základní so
ciální poradenství
Cílová skupina: rodiny s dětmi
web www.pribram.charita.cz
caithamlova@charita-pribram.cz
733 741 351
Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice
734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí),
Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany
734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín
734 788 638
Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p. o.
Sociální poradna
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné poradenské služby, psycholo
gické služby, sociální poradenství, pomoc a podpora
v přirozeném prostředí
Cílová skupina: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti
trestné činnosti a domácího násilí, etnické menšiny, ro
diny s dítětem/dětmi, osoby s dluhy
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web

www.centrumpribram.cz/index.php/pages/
socialni-poradna
poradna@centrumpribram.cz
778 751 174, 318 498 281

Domácí násilí
na ženách/na mužích
NON STOP/ZDARMA
Bílý kruh bezpečí: 116 006
proFem – centrum pro oběti domácího
a sexuálního násilí, o. p. s.
Intervenční centrum
Adresa: Dlouhá 97, 26101 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství
Cílová skupina: osoby ohrožené domácím násilím
web www.profem.cz
ic@profem.cz
774 433 034
proFem – centrum pro oběti domácího
a sexuálního násilí, o. p. s.
Poradna Na Dosah
Adresa: Dlouhá 97, 26101 Příbram
Sociální služba: odborné sociálně právní poradenství
Cílová skupina: osoby ohrožené domácím násilím
web www.profem.cz
poradna.pribram@profem.cz
774 433 035
Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram

…
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web www.pribram.charita.cz
info@charita-pribram.cz
318 635 050
Sociální služba: služby pro rodiny s dětmi – základní
sociální poradenství
Cílová skupina: rodiny s dětmi
web www.pribram.charita.cz
caithamlova@charita-pribram.cz
733 741 351
Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice
734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí),
Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany
734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín
734 788 638
Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje
Adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství
Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby v krizi,
rodiny s dítětem/dětmi
web www.poradnapb.cz/problemy.html
poradnapb@volny.cz
318 622 571
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Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p. o.
Sociální poradna
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné poradenské služby, psycholo
gické služby, sociální poradenství, pomoc a podpora v při
rozeném prostředí
Cílová skupina: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti
trestné činnosti a domácího násilí, etnické menšiny, ro
diny s dítětem/dětmi, osoby s dluhy
web

www.centrumpribram.cz/index.php/pages/
socialni-poradna
poradna@centrumpribram.cz
778 751 174, 318 498 281

Handicap
Linka Eda: 800 40 50 60, linka@eda.cz
ALKA, o. p. s.
Adresa: Podbrdská 269, 261 01 Příbram
Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby,
sociální rehabilitace
Cílová skupina: osoby s tělesným postižením, osoby
s mentálním postižením, osoby s kombinovaným posti
žením, osoby se zdravotním postižením ve věku 1–64 let
web www.alkaops.cz
kancelar@alkaops.cz
607 218 711, 318 654 701
ALKA, o. p. s.
Adresa: Podbrdská 269, 261 01 Příbram
Sociální služba: denní stacionář
Cílová skupina: osoby s tělesným postižením, osoby
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s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postiže
ním, osoby se zdravotním postižením ve věku 15–64 let
web www.alkaops.cz
kancelar@alkaops.cz
318 654 701
Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
web www.pribram.charita.cz
info@charita-pribram.cz
318 635 050
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s men
tálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby
se zdravotním postižením, senioři (od 10 let a výše)
web www.pribram.charita.cz
melicharova@charita-pribram.cz
739 659 917
Sociální služba: odlehčovací služba
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným
zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postiže
ním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným
postižením, rodiny s dětmi, senioři (od 10 let a výše)
web www.pribram.charita.cz
melicharova@charita-pribram.cz
739 659 917
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Služba: domácí zdravotní péče
Cílová skupina: osoby všech věkových skupin v domá
cím prostředí
web www.pribram.charita.cz
slunickova@charita-pribram.cz
775 049 582
Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice
734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí),
Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany
734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín
734 788 638
Charita Příbram
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 2, 261 01 Příbram
Sociální služba: denní stacionář
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením ve věku
od 19 do 80 let, senioři
web www.pribram.charita.cz
stacionar@charita-pribram.cz
731 621 984
Pečovatelská služba Města Březnice
Adresa: Rožmitálská 132, 262 72 Březnice
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od 1 roku,
rodiny s dítětem/dětmi, senioři
web

www.breznice.cz/mesto-1/sluzby/pecovatelskasluzba
psbreznice@seznam.cz
731 456 808, 318 682 770
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Pečovatelská služba
Města Rožmitál pod Třemšínem
Adresa: Rybova 30, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od
1 roku, rodiny s dítětem/dětmi, senioři
web

www.rozmitalptr.cz/sluzby/zdravotni-a-socialnisluzby/pecovatelska-sluzba

ps@rozmitalptr.cz
773 289 776, 318 665 701
Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p. o.
Adresa: Brodská 100, 261 01 Příbram 8
Sociální služba: pečovatelská služba, odborné sociální po
radenství, osobní asistence, půjčování kompenzačních
pomůcek
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, oso
by se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným pos
tižením, osoby s tělesným postižením od 19 let
web

www.centrumpribram.cz/index.php/pages/
pecovatelska-sluzba
pecovatelskasluzba@centrumpribram.cz
777 758 395

Nalžovický zámek,
poskytovatel sociálních služeb
Adresa:
1. Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice
2. Balbínova 380, Příbram II, 261 01 Příbram
Sociální služba: domov pro osoby se zdravotním posti
žením
3. Příčovy 108/ Příčovy 123, 264 01 Sedlčany
4. Balbínova 283/ Smetanova 225, 261 01 Příbram
Sociální služba: chráněné bydlení
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5. Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice
6. V Brance 81, 261 01 Příbram
Sociální služba: sociálně terapeutické dílny
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením (popř.
osoby s mentálním postižením v kombinaci s dalším pos
tižením) ve věku 18–64 let. V rámci domova pro osoby
se zdravotním postižením mohou být poskytovány služ
by výjimečně i osobám starším 65 let, jestliže jim byla
tato sociální služba poskytována i před dovršením 65 let
a její potřeby a nepříznivá sociální situace stále odpovídá
podmínkám poskytnutí této sociální služby
web www.domov-nalzovice.cz
reditelka@domov-nalzovice.cz
318 864 122
Nalžovický zámek,
poskytovatel sociálních služeb
Adresa: Kamýk nad Vltavou 140, 262 63 Kamýk nad Vl
tavou
Sociální služba: týdenní stacionář, odlehčovací služba
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením (popř. oso
by s mentálním postižením v kombinaci s dalším postiže
ním) ve věku 6 až 36 let
web www.domov-nalzovice.cz
socialni@domov-nalzovice.cz
734 506 851, 318 677 102
Svaz tělesně postižených v ČR, z. s.
okresní organizace Příbram
Adresa: Žežická 193, 261 01 Příbram
Sociální služby: odborné sociální poradenství
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, oso
by s chronickým duševním onemocněním, odborné so
ciální poradenství, osoby s kombinovaným postižením,
osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným posti
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žením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdra
votním postižením ve věku do 27 let
web www.stp-pribramsko.cz
ovstppribram@volny.cz
606 650 114, 326 531 930
Svaz tělesně postižených v ČR, z. s.
místní organizace
Adresa: Pňovice 22, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem,
318 666 216, maca.kucerka@seznam.cz
Milín, Václavská 261, 262 31
326 531 872, stpmilin@seznam.cz
Březnice, Náměstí 17, 262 72
737 826 521, pepaforejt@seznam.cz
Sociální služba: odborné sociální poradenství
Cílové skupina: osoby s chronickým onemocněním, oso
by s chronickým duševním onemocněním, osoby s kom
binovaným postižením, osoby s mentálním postižením,
osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým posti
žením, osoby se zdravotním postižením bez omezení věku
SONS – Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR
Adresa: Žežická 193, 261 01 Příbram
Sociální služba: základní sociální poradenství, osobní
asistence (průvodcovská a předčitatelská služba), vyhle
dávání a kontaktování těžce zrakově postižených obča
nů včetně osob v akutním stádiu po ztrátě zraku, podpo
ra zaměstnanosti nevidomých a slabozrakých občanů,
socioterapeutická činnost realizovaná ve svépomoc
ných skupinách a aktivizačních klubech, odstraňování
architektonických a informačních bariér pro těžce zrako
vě postižené občany, ověřování nových forem pomoci
těžce zrakově postiženým občanům včetně populariza
ce a osvětlování problematiky zrakového postižení
Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením od 16 let
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web www.sons.cz/pribram
pribram-odbocka@sons.cz
775 438 194
Domov Čenkov
Adresa: Čenkov 169, 262 23 Čenkov
Sociální služba: denní stacionář
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, oso
by s tělesným postižením, osoby se zdravotním postiže
ním od 40 let
web www.domovcenkov.cz
socialni@domovcenkov.cz
608 400 232

Návrat z vězení
Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p. o.
Adresa: Čs. Armády 407, 261 01 Příbram
Sociální služba: nízkoprahové denní centrum a Noc
lehárna
Cílová skupina: osoby bez přístřeší, osoby v krizi a oso
by vedoucí rizikový způsob života nebo tímto způsobem
života ohrožené
web

www.centrumpribram.cz/index.php/pages/
nizkoprahove-denni-centrum
nizkoprahovecentrum@centrumpribram.cz
326 551 711

Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p. o.
Sociální poradna
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné poradenské služby, psycholo
gické služby, sociální poradenství, pomoc a podpora v při
rozeném prostředí
…
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Cílová skupina: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti
trestné činnosti a domácího násilí, etnické menšiny, ro
diny s dítětem/dětmi, osoby s dluhy
web

www.centrumpribram.cz/index.php/pages/
socialni-poradna
poradna@centrumpribram.cz
778 751 174, 318 498 281

Azylový dům sv. Jakuba
Adresa: Roháče z Dubé 131, 266 01 Beroun – Zavadilka
Sociální služba: pomoc osobám bez domova, azylový
dům pro muže
Cílová skupina: plnoletí a soběstační muži bez přístřeší
ohrožení sociálním vyloučením nebo s problémem se
začleněním do občanského soužití (např. po návratu z vý
konu trestu odnětí svobody, po propuštění z ústavní léč
by, po ztrátě zaměstnání apod.)
web

www.beroun.charita.cz/pomoc-osobam-bezdomova/azylovy-dum-pro-muze
adsvjakuba@charita-beroun.cz
724 216 051

Azylový dům sv. josefa
Adresa: Lochovice 42, 267 23 Lochovice
Sociální služba: pomoc osobám bez domova, azylový dům
pro ženy
Cílová skupina: dospělé ženy v tísni
web

www.beroun.charita.cz/pece-o-deti-a-rodinu/
azylovy-dum-pro-zeny-v-tisni
adsvjosefa-zeny@charita-beroun.cz
733 741 965

RUBIKON CENTRUM, z. ú.
Adresa: Novákových 439/6, Praha 8
Služba: pomáhá lidem, kteří chtějí překročit svou trestní
minulost
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web www.rubikoncentrum.cz
info@rubikoncentrum.cz
739 470 408

Duševní nemoci
Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje
Adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství
Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi,
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společen
sky nežádoucími jevy, osoby ohrožené výskytem domá
cího násilí, senioři
web www.poradnapb.cz/problemy.html
poradnapb@volny.cz
318 622 571
Kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání, z. ú.
Adresa: Solenice 35, 262 63 Kamýk nad Vltavou
Sociální služba: terapeutická komunita
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním ve věku od 19 do 64 let
web www.kaleidoskop-os.cz
tk@kaleidoskop-os.cz
774 427 977
Centrum Anabell, z. s.
Adresa: Cimburkova 21, 130 00 Praha 3 – Žižkov
(nutné telefonické objednání)
Sociální služba: odborné sociální poradenství
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním od 12 let (pro nemocné poruchami příjmu potra
vy – mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité
přejídání aj.) a jejich blízké
…
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web www.anabell.cz
praha@anabell.cz
775 904 778

Fyzické nemoci
Charita Příbram
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 2, 261 01 Příbram
Sociální služba: denní stacionář
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením ve věku
od 19 let a výše, senioři
web www.pribram.charita.cz
stacionar@charita-pribram.cz
731 621 984
Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
web www.pribram.charita.cz
info@charita-pribram.cz
318 635 050
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s men
tálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby
se zdravotním postižením, senioři (od 10 let a výše)
web www.pribram.charita.cz
melicharova@charita-pribram.cz
739 659 917
Sociální služba: odlehčovací služba
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
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něním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným
zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postiže
ním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným
postižením, rodiny s dětmi, senioři (od 10 let a výše)
web www.pribram.charita.cz
melicharova@charita-pribram.cz
739 659 917
Služba: domácí zdravotní péče
Cílová skupina: osoby všech věkových skupin domácím
prostředí
web www.pribram.charita.cz
slunickova@charita-pribram.cz
775 049 582
Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice
734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí),
Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany
734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín
734 788 638
Pečovatelská služba Města Březnice
Adresa: Rožmitálská 132, 262 72 Březnice
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od 1 roku,
rodiny s dítětem/dětmi, senioři
web

www.breznice.cz/mesto-1/sluzby/pecovatelskasluzba

psbreznice@seznam.cz
731 456 808, 318 682 770
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Pečovatelská služba
Města Rožmitál pod Třemšínem
Adresa: Rybova 30, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od 1 roku,
rodiny s dítětem/dětmi, senioři
web

www.rozmitalptr.cz/sluzby/zdravotni-a-socialnisluzby/pecovatelska-sluzba

ps@rozmitalptr.cz
773 289 776, 318 665 701
Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p. o.
Adresa: Brodská 100, 261 01 Příbram
Sociální služba: pečovatelská služba, odborné sociální po
radenství, osobní asistence, půjčování kompenzačních
pomůcek
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, oso
by se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným pos
tižením, osoby s tělesným postižením od 19 let
web

www.centrumpribram.cz/index.php/pages/
pecovatelska-sluzba
pecovatelskasluzba@centrumpribram.cz
777 758 395

Amelie, z. s.
Adresa: Šaldova 337/15, 186 00 Praha
Služba: podpora onkologicky nemocných a jejich blízkých
po celé ČR – psychosociální podpora, psychologické kon
zultace, sociální poradenství
Cílová skupina: onkologicky nemocní a jejich blízcí
web www.amelie-zs.cz
praha@amelie-zs.cz
LINKA AMELIE 739 004 333
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Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje
Adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství
Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby v krizi,
rodiny s dítětem/dětmi
web www.poradnapb.cz/problemy.html
poradnapb@volny.cz
318 622 571

Úmrtí v rodině
Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
web www.pribram.charita.cz
info@charita-pribram.cz
318 635 050
Sociální služba: služby pro rodiny s dětmi – základní
s ociální poradenství
Cílová skupina: rodiny s dětmi
web www.pribram.charita.cz
caithamlova@charita-pribram.cz
733 741 351
Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice
734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí),
Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany
734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín
734 788 638

47

Amelie, z. s.
Adresa: Šaldova 337/15, 186 00 Praha 8
Služba: podpora onkologicky nemocných a jejich blízkých
po celé ČR – psychosociální podpora, psychologické kon
zultace, sociální poradenství
Cílová skupina: onkologicky nemocní a jejich blízcí
web www.amelie-zs.cz
praha@amelie-zs.cz
LINKA AMELIE 739 004 333

Závislost
Anonymní alkoholici
linka pro ženy: 773 138 303
linka pro muže: 736 190 990
www.anonymnialkoholici.cz
info@aamail.cz
MAGDALÉNA o. p. s.
Adresa: Žežická 193, 261 01 Příbram
Sociální služba: kontaktní centrum – ambulantní/terén
ní programy pro všechny věkové kategorie
Cílová skupina: uživatelé drog, rodinní příslušníci, part
neři a jiné blízké osoby uživatelů návykových látek, gam
bleři a jejich rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké
osoby
web www.magdalena-ops.eu
cas.pb@magdalena-ops.cz
739 612 018, 318 622 010
MAGDALÉNA o. p. s.
Adresa: Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy
Sociální služba: terapeutická komunita
Cílová skupina: dospělí od 18 let se středně těžkou až
těžkou závislostí na návykových látkách
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web www.magdalena-ops.eu
komunita@magdalena-ops.cz
733 646 760
Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje
Adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství
Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby v krizi, ro
diny s dítětem/dětmi, děti a mládež ve věku 6–26 let,
osoby v krizi, senioři, osoby ohrožené domácím násilím
a jiné osoby
web www.poradnapb.cz/problemy.html
poradnapb@volny.cz
318 622 571

Zaměstnání
Úřad práce
Kontaktní pracoviště Příbram – Březnice
Adresa: Náměstí 2, 262 72 Březnice
web www.uradprace.cz/web/cz/pribram#breznice
podatelna.pb@uradprace.cz
950 156 111
Úřad práce
Kontaktní pracoviště Příbram
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram
web www.uradprace.cz/web/cz/pribram
podatelna.pb@uradprace.cz
950 156 111
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Domov Březnice,
poskytovatel sociálních služeb
Adresa: Sadová 618, 262 72 Březnice
Sociální služba: domov pro seniory
Cílová skupina: senioři (od 65 let věku) se sníženou sobě
stačností a závislostí na pomoci druhé osoby nebo vyža
dující při provádění běžných denních činností pomoc dru
hé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu
krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociál
ní situace
web www.domovbreznice.cz
info@domovbreznice.cz
318 682 614
Centrum Rožmitál pod Třemšínem,
poskytovatel sociálních služeb
Domov se zvláštním režimem/Domov pro seniory
Adresa: Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třem
šínem
Sociální služba: domov se zvláštním režimem, domov
pro seniory
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním od 57 let věku
web www.centrumrozmital.cz/domov-pro-seniory
info@centrumrozmital.cz
318 679 411
Domov pod hrází, o.p.s.
Domov pro seniory/Domov se zvláštním režimem
Adresa: Pečice - Pečičky 25, 262 31 Milín
Sociální služba: domov se zvláštním režimem, domov
pro seniory
Cílová skupina: Domov pro seniory – osoby se sníženou
soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou po
moc jiné fyzické osoby, osoby od 57 let věku, které potře
bují pomoc druhé osoby;
…
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Domov se zvláštním režimem – osoby, které potřebují ne
přetržitou lékařskou pomoc, osoby, které jsou z důsled
ku trvalých změn zcela nebo částečně závislé na pomoci
druhé osoby, osoby s Alzheimerovou chorobou, stařec
kou demencí a ostatními typy demencí od věku 55 let
web www.domovpodhrazi.cz
socialni@domovpodhrazi.cz
725 524 765, 318 694 051
Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p. o.
Adresa: Čs. Armády 407, 261 01 Příbram
Sociální služba: nízkoprahové denní centrum a Noc
lehárna
Cílová skupina: osoby bez přístřeší, osoby v krizi a oso
by vedoucí rizikový způsob života nebo tímto způsobem
života ohrožené
web

www.centrumpribram.cz/index.php/pages/
nizkoprahove-denni-centrum
nizkoprahovecentrum@centrumpribram.cz
326 551 711

SANCO-PB, s.r.o.
Domov se zvláštním režimem
Adresa: Rožmitálská 168, 261 01 Příbram 6
Sociální služba: domov se zvláštním režimem
Cílová skupina: osoby od 50 let věku, které vlivem Alzhei
merovy nemoci či jiného onemocnění (syndromy demen
ce) nezvládají pobyt ve vlastním sociálním prostředí
web www.pribram.ahc.cz/typ-sluzeb
sanco.kancelar@sanco-pb.com
777 111 198
Maják o.p.s.
Domov se zvláštním režimem
Adresa: Brodská 140, 261 01 Příbram
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Sociální služba: domov se zvláštním režimem
Cílová skupina: osoby, které dosáhly věku rozhodného
pro přiznání starobního důchodu a v důsledku svého
věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc
jiné osoby 24 hodin denně, ne však péči v lůžkovém zdra
votnickém zařízení
web www.domov-majak.cz
administrativa@domov-majak.cz
733 588 982
Domov Čenkov
Domov se zvláštním režimem
Adresa: Čenkov 169, 262 23 Čenkov
Sociální služba: domov se zvláštním režimem
Cílová skupina: osoby s demencí, nejčastěji Alzheimero
vou chorobou
web www.domovcenkov.cz
socialni@domovcenkov.cz
608 400 232

Dluhy
Oddlužení pro každého – Nadační fond
Volejte ZDARMA +420 800 400 430
www.oddluzeniprokazdeho.cz
info@oddluzeniprokazdeho.cz
Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
web www.pribram.charita.cz
info@charita-pribram.cz
318 635 050
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Sociální služba: základní sociální poradenství
Cílová skupina: rodiny s dětmi
web www.pribram.charita.cz
caithamlova@charita-pribram.cz
733 741 351
Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice
734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí),
Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany
734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín
734 788 638
Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p. o.
Sociální poradna
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství, psycho
logické služby
Cílová skupina: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti
trestné činnosti a domácího násilí, etnické menšiny, ro
diny s dítětem/dětmi, osoby s dluhy
web

www.centrumpribram.cz/index.php/pages/
socialni-poradna
poradna@centrumpribram.cz
778 751 174, 318 498 281
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Domácí násilí na seniorech
NON STOP/ZDARMA
Bílý kruh bezpečí: 116 006
proFem – centrum pro oběti domácího
a sexuálního násilí, o. p. s.
Intervenční centrum
Adresa: Dlouhá 97, 26101 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství
Cílová skupina: osoby ohrožené domácím násilím
web www.profem.cz
ic@profem.cz
774 433 034
proFem – centrum pro oběti domácího
a sexuálního násilí, o. p. s.
Poradna Na Dosah
Adresa: Dlouhá 97, 26101 Příbram
Sociální služba: odborné sociálně právní poradenství
Cílová skupina: osoby ohrožené domácím násilím
web www.profem.cz
poradna.pribram@profem.cz
774 433 035
Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
web www.pribram.charita.cz
info@charita-pribram.cz
318 635 050
Sociální služba: základní sociální poradenství
Cílová skupina: rodiny s dětmi

…
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web www.pribram.charita.cz
caithamlova@charita-pribram.cz
733 741 351
Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice
734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí),
Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany
734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín
734 788 638
Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje
Adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství
Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby v krizi,
rodiny s dítětem/dětmi
web www.poradnapb.cz/problemy.html
poradnapb@volny.cz
318 622 571
Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p. o.
Sociální poradna
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné poradenské služby, psycholo
gické služby, sociální poradenství, pomoc a podpora
v přirozeném prostředí
Cílová skupina: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti
trestné činnosti a domácího násilí, etnické menšiny, ro
diny s dítětem/dětmi, osoby s dluhy
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web

www.centrumpribram.cz/index.php/pages/
socialni-poradna
poradna@centrumpribram.cz
778 751 174, 318 498 281

Handicap
Linka Eda: 800 40 50 60, linka@eda.cz
Charita Příbram
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 2, 261 01 Příbram
Sociální služba: denní stacionář
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením ve věku
od 19 let a výše, senioři
web www.pribram.charita.cz
stacionar@charita-pribram.cz
731 621 984
Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
web www.pribram.charita.cz
info@charita-pribram.cz
318 635 050
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s men
tálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby
se zdravotním postižením, senioři (od 10 let a výše)
web www.pribram.charita.cz
melicharova@charita-pribram.cz
739 659 917
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Sociální služba: odlehčovací služba
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným
zdravotním postižením, osoby s kombinovaným posti
žením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným
postižením, rodiny s dětmi, senioři (od 10 let a výše)
web www.pribram.charita.cz
melicharova@charita-pribram.cz
739 659 917
Služba: domácí zdravotní péče
Cílová skupina: osoby všech věkových skupin v domácím
prostředí
web www.pribram.charita.cz
slunickova@charita-pribram.cz
775 049 582
Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice
734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí),
Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany
734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín
734 788 638
Pečovatelská služba Města Březnice
Adresa: Rožmitálská 132, 262 72 Březnice
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od 1 roku,
rodiny s dítětem/dětmi, senioři
web

www.breznice.cz/mesto-1/sluzby/pecovatelskasluzba

psbreznice@seznam.cz
731 456 808, 318 682 770
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Pečovatelská služba
Města Rožmitál pod Třemšínem
Adresa: Rybova 30, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od 1 roku,
rodiny s dítětem/dětmi, senioři
web

www.rozmitalptr.cz/sluzby/zdravotni-a-socialnisluzby/pecovatelska-sluzba

ps@rozmitalptr.cz
773 289 776, 318 665 701
Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p. o.
Adresa: Brodská 100, 261 01 Příbram
Sociální služba: pečovatelská služba, odborné sociální
poradenství, osobní asistence, půjčování kompenzačních
pomůcek
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, oso
by se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným pos
tižením, osoby s tělesným postižením od 19 let
web

www.centrumpribram.cz/index.php/pages/
pecovatelska-sluzba
pecovatelskasluzba@centrumpribram.cz
777 758 395

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s.
místní organizace
Adresa: Pňovice 22, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem,
318 666 216, maca.kucerka@seznam.cz
Milín, Václavská 261, 262 31
326 531 872, stpmilin@seznam.cz
Březnice, Náměstí 17, 262 72
737 826 521, pepaforejt@seznam.cz
Sociální služba: odborné sociální poradenství
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, oso
by s chronickým duševním onemocněním, osoby s kom
binovaným postižením, osoby s mentálním postižením,
osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým pos
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tižením, osoby se zdravotním postižením bez omeze
ní věku
Sociální služba: odborné sociální poradenství
Cílové skupina: osoby s chronickým onemocněním, oso
by s chronickým duševním onemocněním, osoby s kom
binovaným postižením, osoby s mentálním postižením,
osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým posti
žením, osoby se zdravotním postižením bez omezení věku
Svaz tělesně postižených v ČR, z. s.
okresní organizace Příbram
Adresa: Žežická 193, 261 01 Příbram
Sociální služby: odborné sociální poradenství
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, oso
by s chronickým duševním onemocněním, odborné so
ciální poradenství, osoby s kombinovaným postižením,
osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným posti
žením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdra
votním postižením ve věku do 27 let
web www.stp-pribramsko.cz
ovstppribram@volny.cz
606 650 114, 326 531 930
SONS – Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR
Adresa: Žežická 193, 261 01 Příbram
Sociální služba: základní sociální poradenství, osobní
asistence (průvodcovská a předčitatelská služba), vyhle
dávání a kontaktování těžce zrakově postižených obča
nů včetně osob v akutním stádiu po ztrátě zraku, podpo
ra zaměstnanosti nevidomých a slabozrakých občanů,
socioterapeutická činnost realizovaná ve svépomoc
ných skupinách a aktivizačních klubech, odstraňování
architektonických a informačních bariér pro těžce zra
kově postižené občany, ověřování nových forem pomo
ci těžce zrakově postiženým občanům včetně populari
zace a osvětlování problematiky zrakového postižení
Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením od 16 let
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web www.sons.cz/pribram
pribram-odbocka@sons.cz
775 438 194
Domov Čenkov
Adresa: Čenkov 169, 262 23 Čenkov
Sociální služba: denní stacionář
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, oso
by s tělesným postižením, osoby se zdravotním postiže
ním od 40 let
web www.domovcenkov.cz
socialni@domovcenkov.cz
608 400 232

Duševní nemoci
Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje
Adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství/služby am
bulantní
Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi,
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společen
sky nežádoucími jevy, osoby ohrožené výskytem domá
cího násilí, senioři
web www.poradnapb.cz/problemy.html
poradnapb@volny.cz
318 622 571
Centrum Anabell, z. s.
Adresa: Cimburkova 21, 130 00 Praha 3 – Žižkov
(nutné telefonické objednání)
Sociální služba: odborné sociální poradenství
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocně
ním od 12 let (pro nemocné poruchami příjmu potravy
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– mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité
přejídání aj.) a jejich blízké
web www.anabell.cz
praha@anabell.cz
775 904 778

Fyzické nemoci
Charita Příbram
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 2, 261 01 Příbram
Sociální služba: denní stacionář
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením ve věku
od 19 let a výše, senioři
web www.pribram.charita.cz
stacionar@charita-pribram.cz
731 621 984
Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
web www.pribram.charita.cz
info@charita-pribram.cz
318 635 050
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s men
tálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby
se zdravotním postižením, senioři (od 10 let a výše)
web www.pribram.charita.cz
melicharova@charita-pribram.cz
739 659 917
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Sociální služba: odlehčovací služba
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným
zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postiže
ním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným
postižením, rodiny s dětmi, senioři (od 10 let a výše)
web www.pribram.charita.cz
melicharova@charita-pribram.cz
739 659 917
Služba: domácí zdravotní péče
Cílová skupina: osoby všech věkových skupin domácím
prostředí
web www.pribram.charita.cz
slunickova@charita-pribram.cz
775 049 582
Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice
734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí),
Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany
734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín
734 788 638
Pečovatelská služba Města Březnice
Adresa: Rožmitálská 132, 262 72 Březnice
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od 1 roku,
rodiny s dítětem/dětmi, senioři
web

www.breznice.cz/mesto-1/sluzby/pecovatelska-sluzba
psbreznice@seznam.cz
731 456 808, 318 682 770
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Pečovatelská služba
Města Rožmitál pod Třemšínem
Adresa: Rybova 30, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od 1 roku,
rodiny s dítětem/dětmi, senioři
web

www.rozmitalptr.cz/sluzby/zdravotni-a-socialnisluzby/pecovatelska-sluzba

ps@rozmitalptr.cz
773 289 776, 318 665 701
Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p. o.
Adresa: Brodská 100, 261 01 Příbram
Sociální služba: pečovatelská služba, odborné sociální
poradenství, osobní asistence,
půjčování kompenzačních pomůcek
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, oso
by se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným pos
tižením, osoby s tělesným postižením od 19 let
web

www.centrumpribram.cz/index.php/pages/
pecovatelska-sluzba
pecovatelskasluzba@centrumpribram.cz
777 758 395

Amelie, z. s.
Adresa: Šaldova 337/15, 186 00 Praha 8
Služba: podpora onkologicky nemocných a jejich blíz
kých po celé ČR – psychosociální podpora, psychologic
ké konzultace, sociální poradenství
Cílová skupina: onkologicky nemocní a jejich blízcí
web www.amelie-zs.cz
praha@amelie-zs.cz
LINKA AMELIE
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739 004 333

Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje
Adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství/služby
ambulantní
Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi,
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společen
sky nežádoucími jevy, osoby ohrožené výskytem domá
cího násilí, senioři
web www.poradnapb.cz/problemy.html
poradnapb@volny.cz
318 622 571

Stáří
Terénní služby
(péče o uživatele v domácnosti)
Pečovatelská služba Města Březnice
Adresa: Rožmitálská 132, 262 72 Březnice
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od 1 roku,
rodiny s dítětem/dětmi, senioři
web

www.breznice.cz/mesto-1/sluzby/pecovatelskasluzba

psbreznice@seznam.cz
731 456 808, 318 682 770
Pečovatelská služba
Města Rožmitál pod Třemšínem
Adresa: Rybova 30, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od 1 roku,
rodiny s dítětem/dětmi, senioři
…

65

web

www.rozmitalptr.cz/sluzby/zdravotni-a-socialnisluzby/pecovatelska-sluzba

ps@rozmitalptr.cz
773 289 776, 318 665 701
Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
web www.pribram.charita.cz
info@charita-pribram.cz
318 635 050
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s men
tálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby
se zdravotním postižením, senioři (od 10 let a výše)
web www.pribram.charita.cz
melicharova@charita-pribram.cz
739 659 917
Sociální služba: odlehčovací služba
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným
zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postiže
ním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným
postižením, rodiny s dětmi, senioři (od 10 let a výše)
web www.pribram.charita.cz
melicharova@charita-pribram.cz
739 659 917
Služba: domácí zdravotní péče
Cílová skupina: osoby všech věkových skupin domácím
prostředí
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web www.pribram.charita.cz
slunickova@charita-pribram.cz
775 049 582
Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice
734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí),
Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany
734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín
734 788 638
Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p. o.
Adresa: Brodská 100, 261 01 Příbram
Sociální služba: pečovatelská služba, odborné sociální
poradenství, osobní asistence, půjčování kompenzačních
pomůcek
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, oso
by se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným pos
tižením, osoby s tělesným postižením od 19 let
web

www.centrumpribram.cz/index.php/pages/
pecovatelska-sluzba
pecovatelskasluzba@centrumpribram.cz
777 758 395

Pobytové služby
(uživatel bydlí v zařízení)
Domov Březnice,
poskytovatel sociálních služeb
Provoz: Sadová 618, 262 72 Březnice
Sociální služba: domov pro seniory

…
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Cílová skupina: senioři (od 65 let věku) se sníženou so
běstačností a závislostí na pomoci druhé osoby nebo
vyžadující při provádění běžných denních činností po
moc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři
z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyho
vující sociální situace.
web www.domovbreznice.cz
info@domovbreznice.cz
318 682 614
Centrum Rožmitál pod Třemšínem,
poskytovatel sociálních služeb
Domov se zvláštním režimem/Domov pro seniory
Adresa: Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třem
šínem
Sociální služba: domov se zvláštním režimem, domov
pro seniory
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemoc
něním od 57 let věku
web www.centrumrozmital.cz/domov-pro-seniory
info@centrumrozmital.cz
318 679 411
Domov pod hrází, o. p. s.
Domov se zvláštním režimem/Domov pro seniory
Adresa: Pečice - Pečičky 25, 262 31 Milín
Sociální služba: domov se zvláštním režimem, domov
pro seniory
Cílová skupina: Domov pro seniory – osoby se sníženou
soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou po
moc jiné fyzické osoby, osoby od 57 let věku, které po
třebují pomoc druhé osoby;
Domov se zvláštním režimem – osoby, které potřebují
nepřetržitou lékařskou pomoc, osoby, které jsou z dů
sledku trvalých změn zcela nebo částečně závislé na po
moci druhé osoby, osoby s Alzheimerovou chorobou,
stařeckou demencí a ostatními typy demencí od věku
55 let
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web www.domovpodhrazi.cz
socialni@domovpodhrazi.cz
725 524 765, 318 694 051
Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p. o.
Adresa: Čs. Armády 407, 261 01 Příbram
Sociální služba: nízkoprahová denní centrum a Noc
lehárna
Cílová skupina: osoby bez přístřeší, osoby v krizi a oso
by vedoucí rizikový způsob života nebo tímto způsobem
života ohrožené
web

www.centrumpribram.cz/index.php/pages/
nizkoprahove-denni-centrum
nizkoprahovecentrum@centrumpribram.cz
326 551 711

SANCO-PB, s. r. o.
Domov se zvláštním režimem
Adresa: Rožmitálská 168, 261 01 Příbram
Sociální služba: domov se zvláštním režimem
Cílová skupina: osoby od 50 let věku, které vlivem Alz
heimerovy nemoci či jiného onemocnění (syndromy de
mence) nezvládají pobyt ve vlastním sociálním prostředí
web www.pribram.ahc.cz
sanco.kancelar@sanco-pb.com
777 111 198
Maják o. p. s.
Domov se zvláštním režimem
Adresa: Brodská 140, 261 01 Příbram
Sociální služba: domov se zvláštním režimem
Cílová skupina: osoby, které dosáhly věku rozhodného
pro přiznání starobního důchodu a v důsledku svého
věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc
jiné osoby 24 hodin denně, ne však péči v lůžkovém
zdravotnickém zařízení
…
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web www.domov-majak.cz
administrativa@domov-majak.cz
733 588 982
Domov Čenkov
Adresa: Čenkov 169, 262 23 Čenkov
Sociální služba: domov se zvláštním režimem, denní
stacionář
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, oso
by s tělesným postižením, osoby se zdravotním postiže
ním od 40 let
web www.domovcenkov.cz
socialni@domovcenkov.cz
608 400 232

Ambulantní služby
(uživatel dochází do zařízení)
Pečovatelská služba
Města Rožmitál pod Třemšínem
Adresa: Rybova 30, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Sociální služba: pečovatelská služba
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od 1 roku,
rodiny s dítětem/dětmi, senioři
web

www.rozmitalptr.cz/sluzby/zdravotni-a-socialnisluzby/pecovatelska-sluzba

ps@rozmitalptr.cz
773 289 776, 318 665 701
Charita Příbram
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 2, 261 01 Příbram
Sociální služba: denní stacionář
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením ve věku
od 19 let a výše, senioři
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web www.pribram.charita.cz
stacionar@charita-pribram.cz
731 621 984
Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, p. o.
Sociální poradna
Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné poradenské služby, psycholo
gické služby, sociální poradenství, pomoc a podpora
v přirozeném prostředí
Cílová skupina: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti
trestné činnosti a domácího násilí, etnické menšiny, ro
diny s dítětem/dětmi, osoby s dluhy
web

www.centrumpribram.cz/index.php/pages/
socialni-poradna
poradna@centrumpribram.cz
778 751 174, 318 498 281

Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje
Adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství/služby
ambulantní
Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi,
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společen
sky nežádoucími jevy, osoby ohrožené výskytem domá
cího násilí, senioři
web www.poradnapb.cz/problemy.html
poradnapb@volny.cz
318 622 571
proFem – centrum pro oběti domácího
a sexuálního násilí, o. p. s.
Intervenční centrum
Adresa: Dlouhá 97, 261 01 Příbram
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…

Sociální služba: odborné sociální poradenství
Cílová skupina: osoby ohrožené domácím násilím
web www.profem.cz
ic@profem.cz
774 433 034
proFem – centrum pro oběti domácího
a sexuálního násilí, o. p. s.
Poradna Na Dosah
Adresa: Dlouhá 97, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociálně právní poradenství
Cílová skupina: osoby ohrožené domácím násilím
web www.profem.cz
poradna.pribram@profem.cz
774 433 035

Úmrtí
Charita Příbram
Adresa: Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram
web www.pribram.charita.cz
info@charita-pribram.cz
318 635 050
Sociální služba: základní sociální poradenství
Cílová skupina: rodiny s dětmi
web www.pribram.charita.cz
caithamlova@charita-pribram.cz
733 741 351
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Dostupná střediska na území MAS:
Městský úřad (ve dvoře), Náměstí 11, 262 72 Březnice
734 788 638
Městské zdravotnické zařízení (přízemí),
Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
733 741 086
Klubové centrum, Hvožďany 16, 262 44 Hvožďany
734 788 639
Obecní úřad (podkroví), 11. května 27, 262 31 Milín
734 788 638
Amelie, z. s.
Adresa: Šaldova 337/15, 186 00 Praha 8
Služba: podpora onkologicky nemocných a jejich blízkých
po celé ČR – psychosociální podpora, psychologické kon
zultace, sociální poradenství
Cílová skupina: onkologicky nemocní a jejich blízcí
web www.amelie-zs.cz
praha@amelie-zs.cz
LINKA AMELIE

739 004 333

Závislost
Anonymní alkoholici
linka pro ženy: 773 138 303
linka pro muže: 736 190 990
www.anonymnialkoholici.cz
info@aamail.cz
MAGDALÉNA o. p. s.
Adresa: Žežická 193, 261 01 Příbram
Sociální služba: kontaktní centrum – ambulantní/terén
ní programy pro všechny věkové kategorie
Cílová skupina: uživatelé drog, rodinní příslušníci, part
neři a jiné blízké osoby uživatelů návykových látek, gam
bleři a jejich rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké
osoby
…
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web www.magdalena-ops.eu
cas.pb@magdalena-ops.cz
739 612 018, 318 622 010
MAGDALÉNA o. p. s.
Adresa: Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy
Sociální služba: terapeutická komunita
Cílová skupina: dospělí od 18 let se středně těžkou až
těžkou závislostí na návykových látkách
web www.magdalena-ops.eu
komunita@magdalena-ops.cz
733 646 760
Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje
Adresa: Žižkova 489, 261 01 Příbram
Sociální služba: odborné sociální poradenství
Cílová skupina: rodiny s dětmi, děti a mládež ve věku
6–26 let, osoby v krizi, senioři, osoby ohrožené domácím
násilím a jiné osoby
web www.poradnapb.cz/problemy.html
poradnapb@volny.cz
318 622 571
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Údaje v katalogu jsou zpracovány na základě veřejně
dostupných zdrojů k 31. 10. 2019. Seznam uvedených
služeb a kontaktů byla snaha udělat tak, aby byl
co nejpřehlednější a nejúplnější pro region Místní
akční skupiny PODBRDSKO. Je však možné, že některé
služby v katalogu chybí, proto je zřízen pro veřejnost
informační portál www.sospodbrdsko.cz, kde
naleznete širší seznam poskytovatelů sociálních
a doprovodných služeb.
Děkujeme všem
za nápady, připomínky a podporu při realizaci projektu
Plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko, z. s.
(č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006598) podpořeného
z Operačního programu Zaměstnanost.

www.sospodbrdsko.cz
www.podbrdskeinfo.cz

