
 

 

 

                                                                  

                        

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                

                       Adresa:                Náměstí T.G. Masaryka 100, 

                                                    261 01   Příbram  I      

                       Kontaktní osoba: Bc. Radka Jarolímová, DiS. 

                       ředitelka CZPS Příbram 

                       Tel/fax: 318 624 834, 725 551 210 

                       Email: czp.poradnapribram@seznam.cz                                     

                       Web: www.czpstredoceskykraj.cz 

   

Sídlo-  Hřebečská 2680, 272 01   Kladno - Kročehlavy 

Zakladatel-  Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

 

Úřední hodiny pro veřejnost:   PO – 8:00 - 12:30 a 13:00 - 16:00 

                                                     ST – 8:00 - 12:30 a 13:00 - 16:00 

 

Služby poskytované v CZPS  Příbram 

- základní a odborné sociální poradenství- ambulantní či terénní forma 

- služba osobní asistence- terénní forma 

 

Základní sociální poradenství 

Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto 

úkonů: 

a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální 

služby, 

b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o 

jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, 

c) poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osob, zejména v souvislosti s 

poskytováním sociálních služeb a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro 

zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,   

d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí 

na péči o osobu. 
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Odborné sociální poradenství 

 

Odborné sociální poradenství je poskytování informací, rad, podpory nebo zastupování 

uživatelů  za účelem zvýšení jejich informovanosti a sociálního začlenění. 

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu 

těchto úkonů: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

b) sociálně terapeutické činnosti: 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

 

Poslání- Posláním CZP SK je pomáhat osobám se zdravotním postižením při řešení jejich 

nepříznivé sociální situace nebo osamělosti, ve které se ocitli hlavně v důsledku svého 

zdravotního postižení nebo vyššího věku a v rámci této pomoci jim poskytovat  takové 

informace a podporu, aby mohli vést obdobně plnohodnotný život jako ostatní lidé ve 

společnosti. 

 

Strategický cíl- přispívat ke zkvalitňování života osob se zdravotním postižením žijícím ve 

Středočeském kraji a přispívat k jejich integraci do společnosti 

 

Cílová skupina- Služba odborného sociálního poradenství je určena osobám se zdravotním 

postižením v tíživé sociální situaci, ve které se ocitli především v důsledku svého handicapu 

nebo vyššího věku. Jedná se především o osoby:  

-  se zdravotním postižením, 

-  s chronickým onemocněním, které nejsou v akutní fázi psychotického onemocnění, 

-  s chronickým duševním onemocněním, 

-  s tělesným postižením, 

-  s jiným zdravotním postižením, 

-  s kombinovaným postižením, 

-  s  lehkým mentálním postižením, 

-  se sluchovým postižením, které komunikují verbálně, 

-  se zrakovým postižením, které nevyžadují komunikaci výhradně v Braillově písmu, 

-  rodiny s dětmi a senioři.  

 

Zásady činnosti CZP: 

Poradenské služby CZP SK jsou bezplatné, nestranné a diskrétní. Jsou poskytovány na 

základě individuálních potřeb uživatelů a v potřebné kvalitě. Způsob poskytování služby 

zajišťuje dodržování základních lidských práv a svobod, zachovává důstojnost uživatelů, 

podporuje jejich aktivitu a soběstačnost. Je vždy respektována vlastní vůle uživatele služby. 

 

Další činnost  CZP-    

Půjčování odborných publikací - zdarma 

Půjčování kompenzačních pomůcek 

Prodej náhradních baterií a příslušenství do sluchadel 

Distribuce Euroklíčů 

 

 

 

 

 



 

Pracoviště  CZPS  ve Středočeském kraji  

 

adresa, telefon, kontaktní osoba: 

 

Benešov - Vlašimská  1922, 256 01, tel. -317 723 506, Jana Zajíčková 

Beroun - Na Parkáně 111, 266 01, tel. -311 625 025, Mgr. Petra Šedivá 

Kladno - Hřebečská  2680, 272 02, tel. -312 682 244, Martina Hrubá, Dis. 

Kolín - Sluneční  76,  280 02, tel. -321 723 933, Alena Borecká 

Kutná Hora - Dolní 186, 284 01, tel. -327 514 779, Mgr. Alena Remešová 

Mladá Boleslav -  Havlíčkova 447, 293 01, tel. -326 324 021, Hasmik Kroupová 

Příbram - Nám.T. G. Masaryka 100, 261 01, tel.- 318 624 834, Bc. Radka Jarolímová, DiS. 

 

 

 

 

 

 
Kde nás najdete 

 

 

 

 

 

 

 
             


