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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobèané,

sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn. Vytvoøila se 
bohatá síť sociálních služeb, která reaguje na zjištìné potøeby našich obèanù. Sociální 
služby mají za cíl pomoci lidem udržet si nebo znovu nabýt místo v životì jejich komunity, 
pokud toho nejsou sami schopni.

Žijeme v období s výraznými zmìnami v sociální oblasti, které pøináší stárnutí obyvatelstva, 
ztrátu jistot a postupný pøesun zodpovìdnosti ze státního systému na jednotlivce a rodiny 
nebo otázky v rámci vyjednávání veøejných závazkù obcí na dofinancování potøebných 
sociálních služeb. Všechny procesy budou mít pravdìpodobnì dopad jednak na urèité 
cílové skupiny osob, které budou potøebovat podporu ke zvládnutí své životní situace, 
a jednak zesilují tlak na management obcí a krajù pøi plánování budoucího vývoje sítì služeb 
a jejich udržitelnosti.

Vìøím, že také prostøednictvím procesu støednìdobého plánování rozvoje sociálních služeb 
v našem mìstì se nám podaøí pomoci osobám v jejich nepøíznivé sociální situaci integrovat 
je zpìt do spoleènosti a zabránit jejich izolaci èi segregaci.

Adresáø poskytovatelù, který dostáváte do rukou, slouží k orientaci v sociální oblasti, která 
nabízí pomoc a podporu všem, kteøí se ocitnou v nepøíznivé životní situaci.

Libor Koval
námìstek primátora
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ZÁKLADNÍ DRUHY A FORMY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Sociální služby zahrnují:
a) sociální poradenství,
b) služby sociální péèe,
c) služby sociální prevence.

Formy poskytování sociálních služeb:
1) Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní.
2)  Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zaøízeních 

sociálních služeb.
3)  Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo 

je doprovázena nebo dopravována do zaøízení sociálních služeb a souèástí 
služby není ubytování.

4)  Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobì poskytovány v jejím 
pøirozeném sociálním prostøedí.

Zaøízení sociálních služeb:
Pro poskytování sociálních služeb se zøizují tato zaøízení sociálních služeb:
a) centra denních služeb,
b) denní stacionáøe,
c) týdenní stacionáøe,
d)  domovy pro osoby se zdravotním 

postižením,
e) domovy pro seniory,
f) domovy se zvláštním režimem,
g) chránìné bydlení,
h) azylové domy,
i) domy na pùl cesty,
j) zaøízení pro krizovou pomoc,
k) nízkoprahová denní centra,

l)  nízkoprahová zaøízení pro dìti 
a mládež,

m) noclehárny,
n) terapeutické komunity,
o) sociální poradny,
p) sociálnì terapeutické dílny,
q)  centra sociálnì rehabilitaèních 

služeb,
r) pracovištì rané péèe,
s intervenèní centra,
t) zaøízení následné péèe.
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Základní èinnosti pøi poskytování sociálních služeb:
a) pomoc pøi zvládání bìžných úkonù péèe o vlastní osobu,
b) pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc pøi zajištìní stravy,
d) poskytnutí ubytování, popøípadì pøenocování,
e) pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti,
f) výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti,
g) sociální poradenství,
h) zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím,
i) sociálnì terapeutické èinnosti,
j)  pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí,
k) telefonická krizová pomoc,
l)  nácvik dovedností pro zvládání péèe o vlastní osobu, sobìstaènosti a dalších èinností 

vedoucích k sociálnímu zaèlenìní,
m) podpora vytváøení a zdokonalování základních pracovních návykù a dovedností.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potøebné informace pøispívající k øešení 
jejich nepøíznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní èinností pøi poskytování 
všech druhù sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto 
èinnost zajistit.

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zamìøením na potøeby jednotlivých 
okruhù sociálních skupin osob v obèanských poradnách, manželských a rodinných 
poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, 
poradnách pro obìti trestných èinù a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, 
jejichž zpùsob života mùže vést ke konfliktu se spoleèností.

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉÈE

Služby sociální péèe napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou sobìstaènost, 
s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míøe zapojení do bìžného života spoleènosti, 
a v pøípadech, kdy toto vyluèuje jejich stav, zajistit jim dùstojné prostøedí a zacházení.

Osobní asistence
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou sobìstaènost 
z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postižení, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez èasového omezení, 
v pøirozeném sociálním prostøedí osob a pøi èinnostech, které osoba potøebuje.

Peèovatelská služba
Peèovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které 
mají sníženou sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního 
postižení, a rodinám s dìtmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba 
poskytuje ve vymezeném èase v domácnostech osob a v zaøízeních sociálních služeb 
vyjmenované úkony.
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Tísòová péèe
Tísòová péèe je terénní služba, kterou se poskytuje nepøetržitá distanèní hlasová 
a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví 
nebo života v pøípadì náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.

Prùvodcovské a pøedèitatelské služby
Prùvodcovské a pøedèitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované 
osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z dùvodu vìku nebo zdravotního postižení 
v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobnì si vyøídit vlastní záležitosti. 
Služby mohou být poskytovány též jako souèást jiných služeb.

Služba obsahuje tyto základní èinnosti:
a) zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím,
b)  pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí.

Podpora samostatného bydlení
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
sobìstaènost z dùvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnìní, vèetnì 
duševního onemocnìní, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Odlehèovací služby
Odlehèovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, 
které mají sníženou sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo 
zdravotního postižení, o které je jinak peèováno v jejich pøirozeném sociálním prostøedí; 
cílem služby je umožnit peèující fyzické osobì nezbytný odpoèinek.

Centra denních služeb
V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 
sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postižení, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Denní stacionáøe
V denních stacionáøích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 
sobìstaènost z dùvodu vìku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 
onemocnìním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Týdenní stacionáøe
V týdenních stacionáøích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 
sobìstaènost z dùvodu vìku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 
onemocnìním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, 
které mají sníženou sobìstaènost z dùvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domovy pro seniory
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 
sobìstaènost zejména z dùvodu vìku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby.
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Domovy se zvláštním režimem
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají 
sníženou sobìstaènost z dùvodu chronického duševního onemocnìní nebo závislosti na 
návykových látkách, a osobám se staøeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy 
demencí, které mají sníženou sobìstaènost z dùvodu tìchto onemocnìní, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tìchto zaøízeních pøi poskytování 
sociálních služeb je pøizpùsoben specifickým potøebám tìchto osob.

Chránìné bydlení
Chránìné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
sobìstaènost z dùvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnìní, vèetnì 
duševního onemocnìní, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chránìné 
bydlení má formu skupinového, popøípadì individuálního bydlení.

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zaøízeních ústavní péèe
Ve zdravotnických zaøízeních ústavní péèe se poskytují pobytové sociální služby osobám, 
které již nevyžadují ústavní zdravotní péèi, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 
nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštìny 
ze zdravotnického zaøízení ústavní péèe do doby, než jim je zabezpeèena pomoc osobou 
blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištìno poskytování terénních nebo ambulantních 
sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zaøízeních sociálních služeb.

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vylouèení osob, které jsou tímto 
ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a zpùsob života vedoucí ke konfliktu 
se spoleèností, sociálnì znevýhodòující prostøedí a ohrožení práv a oprávnìných zájmù 
trestnou èinností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám 
k pøekonání jejich nepøíznivé sociální situace a chránit spoleènost pøed vznikem a šíøením 
nežádoucích spoleèenských jevù.

Raná péèe
Raná péèe je terénní, popøípadì ambulantní služba poskytovaná dítìti a rodièùm dítìte 
ve vìku do 7 let, které je zdravotnì postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v dùsledku 
nepøíznivé sociální situace. Služba je zamìøena na podporu rodiny a podporu vývoje dítìte 
s ohledem na jeho specifické potøeby.

Telefonická krizová pomoc
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na pøechodnou dobu 
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní 
situaci, kterou pøechodnì nemohou øešit vlastními silami.

Tlumoènické služby
Tlumoènické služby jsou terénní, popøípadì ambulantní služby poskytované osobám 
s poruchami komunikace zpùsobenými pøedevším smyslovým postižením, které zamezuje 
bìžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.
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Azylové domy
Azylové domy poskytují pobytové služby na pøechodnou dobu osobám v nepøíznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení.

Domy na pùl cesty
Domy na pùl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let vìku, které po 
dosažení zletilosti opouštìjí školská zaøízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
popøípadì pro osoby z jiných zaøízení pro péèi o dìti a mládež, a pro osoby, které jsou 
propuštìny z výkonu trestu odnìtí svobody nebo ochranné léèby. Zpùsob poskytování 
sociálních služeb v tìchto zaøízeních je pøizpùsoben specifickým potøebám tìchto osob.

Kontaktní centra
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zaøízení poskytující ambulantní, popøípadì terénní 
služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování 
sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.

Krizová pomoc
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na pøechodnou dobu 
poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy 
pøechodnì nemohou øešit svoji nepøíznivou sociální situaci vlastními silami.

Intervenèní centra
Na základì rozhodnutí o vykázání ze spoleèného obydlí nebo zákazu vstupu do nìj 
vydaného podle zvláštního právního pøedpisu je osobì ohrožené násilným chováním 
vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozdìji do 48 hodin od doruèení opisu tohoto 
rozhodnutí intervenènímu centru. Pomoc intervenèního centra mùže být poskytnuta rovnìž 
na základì žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní spoleèné 
obydlí nebo i bez takového podnìtu, a to bezodkladnì poté, co se intervenèní centrum 
o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenèním centru jsou 
poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové.

Souèástí služby je zajištìní spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenèními 
centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálnì-právní ochrany dìtí, obcemi, 
útvary Policie Èeské republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veøejné správy.

Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popøípadì terénní služby pro osoby bez 
pøístøeší.

Nízkoprahová zaøízení pro dìti a mládež
Nízkoprahová zaøízení pro dìti a mládež poskytují ambulantní, popøípadì terénní služby 
dìtem ve vìku od 6 do 26 let ohroženým spoleèensky nežádoucími jevy. Cílem služby 
je zlepšit kvalitu jejich života pøedcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik 
souvisejících se zpùsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostøedí a vytváøet podmínky k øešení jejich nepøíznivé sociální situace. Služba mùže být 
poskytována osobám anonymnì.

Noclehárny
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez pøístøeší, které mají zájem o využití 
hygienického zaøízení a pøenocování.
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Služby následné péèe
Služby následné péèe jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám 
s chronickým duševním onemocnìním a osobám závislým na návykových látkách, které 
absolvovaly ústavní léèbu ve zdravotnickém zaøízení, absolvovaly ambulantní léèbu nebo se 
jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.

Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi
Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi jsou terénní, popøípadì ambulantní služby 
poskytované rodinì s dítìtem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v dùsledku dopadù 
dlouhodobì krizové sociální situace, kterou rodièe nedokáží sami bez pomoci pøekonat, 
a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálnì aktivizaèní služby jsou ambulantní, popøípadì terénní služby poskytované osobám 
v dùchodovém vìku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním 
vylouèením.

Sociálnì terapeutické dílny
Sociálnì terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou 
sobìstaèností z dùvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto dùvodu umístitelné na 
otevøeném ani chránìném trhu práce. Jejich úèelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 
zdokonalování pracovních návykù a dovedností prostøednictvím sociálnì pracovní terapie.

Terapeutické komunity
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na pøechodnou dobu pro osoby závislé 
na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocnìním, které mají 
zájem o zaèlenìní do bìžného života.

Terénní programy
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový zpùsob 
života nebo jsou tímto zpùsobem života ohroženy. Služba je urèena pro problémové 
skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby 
bez pøístøeší, osoby žijící v sociálnì vylouèených komunitách a jiné sociálnì ohrožené 
skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich zpùsobu života. 
Služba mùže být osobám poskytována anonymnì.

Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je soubor specifických èinností smìøujících k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a sobìstaènosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 
posilováním návykù a nácvikem výkonu bìžných, pro samostatný život nezbytných èinností 
alternativním zpùsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálù a kompetencí. 
Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou 
pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálnì rehabilitaèních služeb.
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1) CENTRUM PEÈOVATELSKÉ SLUŽBY FRÝDEK – MÍSTEK, p.o.

adresa: Zámecká 1266
tel.: 558 629 079, 558 630 816, 558 433 975, 558 433 972, 775 790 008
e-mail: psfm@quick.cz
web: www.psfm.cz

Poskytované služby:  peèovatelská služba, centrum denních služeb, odborné sociální 
poradenství

Peèovatelská služba
adresa: Zámecká 1266
tel.: 558 630 816, 558 433 975, 558 433 972, 775 790 008

Pomoc pøi zvládání bìžných úkonù péèe o vlastní osobu, pomoc pøi osobní hygienì, pomoc 
pøi zajištìní stravy, pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti, zprostøedkování kontaktu se 
spoleèenským prostøedím, základní soc. poradenství.

Provozní doba:  Služba se poskytuje obèanùm pøímo v jejich domácnostech dennì vèetnì 
sobot, nedìlí a svátkù od 7.00-21.00 hod.

Støedisko osobní hygieny
Tuto službu využívají uživatelé peèovatelské služby, kteøí ve svých domácnostech nemají 
možnost øádné osobní hygieny nebo pro své zdravotní postižení èi mobilitu nejsou schopni 
pøekonat bariérové pøístupy ve vlastním hygienickém zaøízení, tím osobní hygienu sami 
provést, a to ani za pomoci další osoby.

Centrum denních služeb – Domovinka
adresa: J. Lady 1791
tel.: 558 434 359, 775 790 024

Domovinka nabízí rodinným pøíslušníkùm pomoc ve formì celodenního dohledu nad jejich 
blízkými, podporuje a prodlužuje aktivitu seniorù, posiluje jejich samostatnost, sobìstaènost, 
zprostøedkovává jim kontakt se spoleèenským životem, pomáhá jim pøeklenout samotu.

Provozní doba: Po-Pá 7.00-15.30 hod.
Kapacita: 18 míst
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Sociálnì právní poradna
adresa: Zámecká 1266
tel.: 558 433 973, 775 790 009

Odborné sociální poradenství, které smìøuje k øešení sociálnì právních záležitostí seniorù 
a osob se zdravotním postižením na podkladì odborných, pøesných a vìcnì správných 
návrhù praktických možností vylouèení problémù.

Provozní doba: Po-Pá 7.00-15.30 hod.

Pùjèovna kompenzaèních pomùcek
adresa: Zámecká 1266
tel.: 558 433 974, 775 790 025

Provozní doba: Po-Pá 11.30-15.30 hod.

2) CHARITNÍ PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA

adresa: F. Èejky 450
tel.: 558 435 449, 733 676 613
e-mail: m.piskorova@caritas.cz
web: www.fm.charita.cz

Poskytované služby: peèovatelská služba

Charitní peèovatelská služba je terénní služba, která nabízí pomoc starším a nemocným 
osobám se sníženou sobìstaèností žít a dožít ve své domácnosti s naší podporou a pomocí. 
Služby jsou poskytovány v domácnosti uživatele. Poskytovány jsou základní èinnosti 
a úkony, které zahrnují širokou škálu pomoci pøi péèi o vlastní osobu nebo domácnost. 
(napø. pomoc pøi osobní hygienì, pomoc pøi zajištìní stravy, nákupy, pochùzky, …)

Služby jsou urèeny seniorùm a dospìlým s chronickým a zdravotním postižením.

Obce, kde je možno poskytovat péèi:
Baška, Dobrá, Frýdek-Místek, Frýdlant n. O., Hodoòovice, Chlebovice, Janovice, Kunèièky 
u Bašky, Lhotka, Lískovec, Metylovice, Myslík, Nošovice, Nižní Lhoty, Ostravice, Palkovice, 
Paskov, Pstruží, Øepištì, Skalice, Staré Mìsto, Sviadnov, Žabeò

Provozní doba dispeèinku:  Po a St: 7.00-15.30 hod.
ostatní dny 8.00-12.00 hod.

Pùjèovna kompenzaèních pomùcek: invalidní vozíky, el. odsávaèka, kyslíkový koncentrátor, 
chodítka, WC køesla, polohovací postele s elektronickým i mechanickým ovládáním, 
podložní mísy a láhve, antidekubitní matrace, francouzské hole, sedaèky do vany i na vanu 
a další.

Provozní doba:  Po, St 9.00-11.00 hod., 13.00-14.30 hod., 
ostatní dny jen po telefonické domluvì 733 676 613.
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3) CHARITNÍ OŠETØOVATELSKÁ SLUŽBA

adresa: F. Èejky 450
tel.: 558 435 449, 732 949 455
e-mail: jkarlicka@volny.cz
web: www.fm.charita.cz

Zajišťuje zdravotní péèi pacientùm v domácím prostøedí. Služba je hrazena ze zdravotního 
pojištìní na základì doporuèení registrujícího praktického lékaøe nebo ošetøujícího lékaøe 
pøi hospitalizaci. Službu poskytují registrované zdravotní sestry.

Zdravotní péèe: ošetøování ran, stomií, odbìry biologického materiálu, aplikace injekcí, 
infùzí, mìøení fyziologických funkcí, rehabilitaèní ošetøování, zauèování peèujících, péèi 
o umírající vèetnì zapùjèení vhodných pomùcek napø. koncentrátoru kyslíku, odsávaèek, 
injekèních dávkovaèù.

4) DOMOV PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, p.o.

adresa: 28. øíjna 2155
tel.: 558 441 811, sociální pracovnice: 558 441 809
e-mail: dsfm@dsfm.cz
web: www.dsfm.cz

Poskytované služby: domov pro seniory, odlehèovací služby

V rámci domova pro seniory jsou poskytovány pobytové služby osobám, které mají sníženou 
sobìstaènost zejména z dùvodu vìku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby.

V rámci odlehèovací služby je poskytována pobytová služba osobám se sníženou 
sobìstaèností, vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, o které je jinak peèováno 
v jejich pøirozeném prostøedí. Cílem služby je umožnit peèující osobì nezbytný odpoèinek, 
a to na dobu nezbytnì nutnou v souvislosti s potøebami peèující osoby.

Služby jsou poskytovány v rámci dvou objektù, a to na ulici 28. øíjna 2155 a Školská 401.

Kapacita: 196 míst

5) LÉÈEBNA DLOUHODOBÌ NEMOCNÝCH – GAUDIUM FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

adresa: Revoluèní 1282
tel.: 558 630 327
e-mail: gaudium@applet.cz
web: www.gaudium-fm.cz

Poskytované služby: pohospitalizaèní péèe dlouhodobì nemocným osobám
Kapacita: 60 míst
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6) PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, p.o.

adresa: Lískovecká 86
tel.: 558 417 333, 558 417 309, 
  558 417 403 – domov pro seniory a odlehèovací služby
e-mail: sluzby@penzion-fm.cz
web: www.penzion-fm.cz

Poskytované služby: peèovatelská služba, odlehèovací služby, domov pro seniory

Byty v penzionu pro seniory jsou urèeny zejména seniorùm a osobám, jejichž životní pomìry 
vyžadují øešení nepøíznivé sociální situace a pøitom zdravotní stav nevyžaduje komplexní 
zdravotní péèi a umožòuje vést pomìrnì samostatný zpùsob života za pøedpokladu, že jim 
budou poskytnuty sociální služby potøebné vzhledem k jejich vìku a závislosti na pomoci 
jiné osoby.

Žádost o pøidìlení bytu se vyøizuje na Magistrátu mìsta Frýdku-Místku, odbor sociálních 
služeb, Radnièní 1149, kanceláø è. 210, tel.: 558 609 182.

Kapacita:  156 bytových jednotek 
odlehèovací služby 4 místa 
domov pro seniory 14 míst

7) DÙM POKOJNÉHO STÁØÍ U PANNY MARIE FRÝDECKÉ

adresa: Mariánské nám. 146
tel.: 558 632 719
e-mail: mbohanesova@iol.cz
web: www.fm.charita.cz/dps

Poskytované služby: domov pro seniory, odlehèovací služba, týdenní stacionáø

Dùm pokojného stáøí u Panny Marie Frýdecké je sociálním zaøízením Charity Frýdek-Místek, 
kde se poskytují služby domova pro seniory, odlehèovací služby a týdenní stacionáø seniorùm 
ve vìku od 45 let, kteøí pro svou nepøíznivou sociální situaci, své stáøí, ztrátu sobìstaènosti 
èi nemoc, nejsou schopni se o sebe trvale postarat, nejsou schopni zabezpeèit a uspokojit 
své životní potøeby ve vlastním prostøedí.

Služby jsou poskytovány celoroènì, domov pro seniory nepøetržitì, odlehèovací služby na 
období max. 3 mìsícù a týdenní stacionáø na období od pondìlí do pátku.

Kapacita:  domov pro seniory 85 míst 
odlehèovací služby 12 míst
týdenní stacionáø 3 místa
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8) HOSPIC FRÝDEK-MÍSTEK, p.o.

adresa: I. J. Pešiny 3640
tel.: recepce 595 538 111; sociální pracovnice 595 538 128, 595 538 127
e-mail: info@hospicfm.cz
web: www.hospicfm.cz

Poskytované služby: hospicová péèe, odlehèovací služby, sociálnì zdravotní lùžko

Hospic Frýdek-Místek, p.o. je pøíspìvkovou organizací statutárního mìsta Frýdku-Místku 
zajišťující péèi o klienty v terminální fázi jejich onemocnìní, poskytující paliativní péèi 
a provozující pobytové odlehèovací služby a sociálnì zdravotní služby.

Kapacita:  hospicová péèe 30 míst
sociálnì zdravotní lùžko 9 míst
odlehèovací služby 4 místa

9) BESKYD DZR, o.p.s.

adresa: Hlavní 2326
tel.: 595 172 578
e-mail: beskyd.dzr@seznam.cz
web: www.beskyd-dzr.cz

Poskytované služby: domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby osobám od 65 let s duševním 
onemocnìním, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny žít ve svém 
pøirozeném prostøedí.

Cílová skupina uživatelù: osoby se sníženou sobìstaèností, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby z dùvodu níže jmenovaných onemocnìní: Alzheimerova 
choroba staøecká demence vaskulární demence ostatní typy demencí (posttraumatické, 
alkoholové, atd.) organické postižení mozku schizofrenie

Kapacita: 52 míst

10) SENIOR POINT FRÝDEK-MÍSTEK

adresa: Køížový podchod Místek
tel.: 595 170 999
e-mail: frydek@seniorpointy.cz
web: www.spolecne.info

Poskytované služby: kontaktní a poradenské místo pro seniory

Provozní doba: Po, St, Pá od 9.00-12.00 hod., 13.00-15.00 hod.
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11) DOMÁCÍ PÉÈE OPORA, OBECNÌ PROSPÌŠNÁ SPOLEÈNOST

adresa: Jana Švermy 459
tel.: 558 436 742, 602 540 344
e-mail: dpopora@seznam.cz
web: www.adpopora.cz

Poskytované služby: peèovatelská služba

Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním a tìlesným postižením a senioøi.

Prioritou pomoci cílové skupinì je pomoc pøi zvládání bìžných úkonù péèe o vlastní osobu, 
pomoc pøi osobní hygienì, pomoc pøi zajištìní stravy, pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti, 
zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím a základní sociální poradenství.

Služba umožòuje uživatelùm žít v pøirozeném domácím prostøedí v pøijatelné kvalitì života 
a aktivitì. Podporuje udržení sociálních vazeb uživatele a poskytnout uživatelùm i jejich 
rodinám poradenskou pomoc.

Pùjèování kompenzaèních pomùcek: chodítka, francouzské hole, WC køesla, nádstavce na 
WC, podložní mísy, moèové láhve, žebøíèek, bazének k mytí vlasù atp.

12)  AGENTURA DOMÁCÍ PÉÈE POMAD – KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉÈE 
ŠEBESTOVÁ, s.r.o.

adresa: V. Nezvala 604, provozovna J. Èapka 721
tel.: 558 680 281
e-mail: info@pomadfm.cz
web: www.pomadfm.cz

Poskytované služby: ošetøovatelská péèe

Poskytování komplexní domácí zdravotní a ošetøovatelské péèe u pacientù v domácím 
prostøedí zdravotními sestrami na základì indikace lékaøe. Cílem domácí péèe je kvalitní 
ošetøovatelská péèe ve vlastním sociálním prostøedí klienta, zlepšení zdravotního stavu 
a udržení kvality života nemocných.

Pùjèování kompenzaèních pomùcek: elektrické polohovací postele, chodítka, francouzské 
hole, vycházkový vozík, WC køesla, nádstavce na WC, podložní mísy, moèové láhve, 
žebøíèek, bazének k mytí vlasù atd.

Další služby: lymfodrenáže, masáže – klasické, zdravotní, nastøelování náušnic, tìhotenské 
a poporodní centrum (pøednášky pro tìhotné a kurzy pøípravy k porodu a péèi o dítì, 
tìhotenské cvièení, poporodní cvièení, cvièení maminek s dìtmi, návštìvní služba porodní 
asistentkou u maminek po porodu doma).
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13) DOMOV SV. JANA KØTITELE, s.r.o. 

adresa: Hranièní 21, Lysùvky 
tel.: 777 770 856-8 
e-mail: domov.lysuvky@seznam.cz 

Poskytované služby: domov se zvláštním režimem 

Zaøízení poskytuje pobytové sociální služby osobám s chronickým duševním onemocnìním 
a osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách (alkoholu) 
prostøednictvím péèe, pomoci a podpory jako dùstojné náhrady za pùvodní pøirozené 
sociální prostøedí. Poskytováním nepøetržitých služeb je usilováno o pøiblížení bìžného 
života uživatelù pøi jejich snížené schopnosti vzhledem k chorobì v oblastech sobìstaènosti, 
sebeobsluhy, orientace, verbální a neverbální komunikace. Dùraz je kladen na program, 
který je založen na pøirozeném a obvyklém rytmu dne, pøizpùsobením se uživatelùm se 
specifickými potøebami pøi zajišťování aktivita a vytváøením bezpeèného prostøedí s domácí 
atmosférou. 

Kapacita: 24 míst

14) AGENTURA DOMÁCÍ PÉÈE OPORA, s.r.o.

adresa: Jana Švermy 459
tel.: 558 436 742, 602 540 344
e-mail: adpopora@adpopora.cz
web: www.adpopora.cz

Poskytované služby: ošetøovatelská péèe

Komplexní zdravotní ošetøovatelská péèe o pacienty v jejich domácím prostøedí dle 
indikace lékaøe poskytovaná registrovanými zdravotními sestrami. Cílem domácí péèe je 
zlepšení nebo udržení zdravotního stavu, léèba bolesti, udržení kvality života u nevyléèitelnì 
nemocných.

15) DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ADRA

adresa: Radnièní 1242
tel.: 558 436 261
e-mail: dcfm@adra.cz, dobrovolnik@adra.cz
web: www.dcfm.cz

Poskytované služby:  vyhledávání, vzdìlávání a péèe o dobrovolníky; spolupráce se 
sociálními a zdravotními zaøízeními (domovy pro seniory, nemocnice, 
dìtské domovy, apod.).

Provozní doba: St 14.00-18.00 hod.
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16) SVAZ DÙCHODCÙ ÈR, o.s., MÌSTSKÁ ORGANIZACE FRÝDEK-MÍSTEK

adresa: 17. listopadu 147
tel.: 558 647 846, 721 061 601
e-mail: seniori.fm@seznam.cz
web: www.frydekmistek.cz/kultura

Poskytované služby:  organizování volnoèasových aktivit a spoleèenského život 
seniorù

Provozní doba: Po, St 8.00-12.00 hod.

Právní poradna pro seniory: první úterý v mìsíci od 14.30 hod. na telefonickou objednávku 
(mimo prázdniny). Spotøebitelská poradna Senior point (køížový podchod): ètvrtá støeda 
v mìsíci 13.00-16.00 hod.

17) PODANÉ RUCE, o.s. – PROJEKT OSA

adresa: Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek
tel.: 595 174 111, 777 011 031
e-mail: podaneruce@podaneruce.eu
web: www.podaneruce.eu

Poskytované služby: osobní asistence

Osobní asistence je terénní sociální služba, která je poskytována bez vìkového a èasového 
omezení ve vlastním sociálním prostøedí klienta a všude tam, kde se klient pohybuje 
a službu vyžaduje a potøebuje. Služba je poskytována lidem, kteøí z dùvodu svého 
zdravotního omezení nebo vìku potøebují pomoc druhé osoby pøi zvládání bìžných úkonù 
péèe o sebe.

Úøední hodiny:  Po, St 8.00-11.30 hod., 12.30-16.00 hod.
Pá 8.00-12.00 hod.

Provozní doba:  dle individuálního smluvního ujednání mezi klientem a organizací, bìžnì 
bìhem celého dne, individuálnì i 24 hodin dennì 7 dnù v týdnu
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KLUBY SENIORÙ 
statutárního mìsta 
Frýdek-Místek

KOORDINÁTORKA AKTIVIZAÈNÍCH PROGRAMÙ PRO SENIORY:

Ludmila Mertová
Magistrát mìsta Frýdku-Místku
odbor sociálních služeb
Radnièní 1148
tel.: 558 609 314
e-mail: mertova.ludmila@frydekmistek.cz
web: www.frydekmistek.cz

Klub seniorù 1. máje
Sídlo: Místek-Riviéra, 1. máje 2318
Èinnost KS: Po, Èt 14.00-17.00 hod.

Klub seniorù Sadová
Sídlo: Frýdek, Sadová 604, Dùm zvláštního urèení
Èinnost KS: Po, Èt 13.00-17.00 hod.

Klub seniorù Zámecká
Sídlo: Frýdek, ul. Zámecká 55, Dùm zvláštního urèení
Èinnost KS: Út 13.00-16.00 hod.
(Klub seniorù je urèen pro obyvatele DZU Zámecká)

Klub seniorù 17. listopadu
Sídlo: Místek, 17. listopadu 146, Dùm zvláštního urèení
Èinnost KS: Po, St 13.00-17.00 hod.

Klub seniorù Chlebovice
Sídlo: Chlebovice, budova Fojtství (Vèelaøský dùm)
Èinnost KS: Èt 14.00-17.00 hod.

Klub seniorù Malý Koloredov
Sídlo: Místek, Malý Koloredov 811
Èinnost KS: Po, St, Èt 13.00-17.00 hod.
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Klub seniorù Lískovec
Sídlo: Kulturní dùm Lískovec
Èinnost KS: St 15.00-18.00 hod.

Klub seniorù Zelinkovice
Sídlo: Minimotorest u Fojtíkù v Zelinkovicích
Èinnost KS: 1. støeda v mìsíci 17.00-19.00 hod.

Klub seniorù Charita
Sídlo: Místek, J. Èejky 450 (Katolický lidový dùm)
Èinnost KS: St 14.00-17.00 hod.

Klub seniorù Skalice
Sídlo: Skalice (Kulturní dùm)
Èinnost KS: poslední úterý v mìsíci 14-00.18.00 hod.

Klub seniorù Lískovecká
Sídlo: Frýdek, Lískovecká 86 (Penzion pro seniory)
Èinnost KS: St 14.00-17.00 hod.
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SLUŽBY 
PRO OSOBY 
SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM

1) PODANÉ RUCE, o.s. – PROJEKT OSA

adresa: Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek
e-mail: podaneruce@podaneruce.eu
web: www.podaneruce.eu
tel.: 595 174 111, 777 011 031

Poskytované služby: osobní asistence

Osobní asistence je terénní sociální služba, která je poskytována bez vìkového a èasového 
omezení ve vlastním sociálním prostøedí klienta a všude tam, kde se klient pohybuje 
a službu vyžaduje a potøebuje. Služba je poskytována lidem, kteøí pro své zdravotní omezení 
potøebují pomoc, zejména z dùvodù duševního onemocnìní, tìlesného, mentálního, 
kombinovaného a smyslového postižení s cílem podporovat zaèleòování handicapovaných 
lidí do spoleènosti a umožnit jim žít zpùsobem, který se co nejvíce blíží bìžnému životu.

Úøední hodiny: Po, St 8.00-11.30 hod., 12.30-16.00 hod., Pá 8.00-12.00 hod.
Provozní doba:  dle individuálního smluvního ujednání mezi klientem a organizací, bìžnì 

bìhem celého dne, individuálnì i 24 hodin dennì 7 dnù v týdnu.

2) ŽIRAFA – INTEGROVANÉ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK, p.o.

adresa: Fibichova 469 (denní stacionáøe, chránìné bydlení, odlehèovací služby)
  Janáèkova 310 (denní stacionáøe – oddìlení dílen)
tel.:  558 431 563; oddìlení dílen: 558 431 723
e-mail: centrummpm@quick.cz
web: www.centrummpm.cz

Poskytované služby: denní stacionáøe, odlehèovací služby, chránìné bydlení

Poskytované služby jsou urèeny pro osoby s mentálním postižením ve vìku od 3 do 64 let.

  denní stacionáøe
 Kapacita: 60 míst 
 Provozní doba: Po-Pá 6.00-16.00 hod.

  chránìné bydlení
 Kapacita: 8 míst
 Provozní doba: nepøetržitý provoz

  odlehèovací služby
 Kapacita: 2 místa
 Provozní doba: nepøetržitý provoz
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3)  SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈR, o.s., 
Škola života (od 1. 1. 2014 Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s.)

adresa: Mozartova 2313
tel.: 558 434 126 e-mail: skolazivota@seznam.cz
web: www.skolazivotafm.wbs.cz

Druh poskytované služby: denní stacionáø

Služby pro mládež s mentálním a kombinovaným postižením po ukonèení povinné školní 
docházky, aktivizaèní, výchovné, vzdìlávací a pracovní aktivity, rekondièní pobyty a kulturní 
a sportovní akce s cílem dosáhnout co nejvyšší míry sobìstaènosti a integrace do bìžné 
spoleènosti.

Provozní doba: 6.00-18.00 hod., pøípadnì dle domluvy
Kapacita: 18 míst

4) KAFIRA, o.s.

adresa: Zámecké námìstí 44
tel.: 553 653 623, 777 574 361
e-mail: info@kafira.cz
web: www.kafira.cz

Poskytované služby: odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace

Obì služby jsou urèeny osobám se zrakovým postižením od 15 let vìku, které hledají 
podporu pøi vedení samostatného a nezávislého života v naší spoleènosti. Rozsah jejich 
zrakového postižení je na úrovni slabozrakosti až úplné nevidomosti.

Prostøednictvím služby odborné sociální poradenství je poskytováno: sociálnì právní 
poradenství; pracovnì právní poradenství; dluhové poradenství; psychologická pomoc; 
pomoc pøi uplatòování práv a zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím.

Prostøednictví služby sociální rehabilitace je poskytováno: poradenství v oblasti 
kompenzaèních pomùcek, vèetnì bezplatné pùjèovny; podpora sobìstaènosti a zvládání 
èinností bìžného dne; nácvik obsluhy jednoduchých kompenzaèních pomùcek; nácvik 
práce s technicky nároènou kompenzaèní pomùckou na bázi PC; doprovody na úøady, 
do institucí, k lékaøi; nácviky sociálních dovedností; aktivizaèní èinnosti; internetový klub; 
informaèní servis aj.

Tyto služby poskytujeme ve støediscích v Opavì, Ostravì, Novém Jièínì a Frýdku-Místku 
nebo v terénu v rámci Moravskoslezského kraje.

Provozní doba:  Po-Èt 9.00-16.00 hod. a dále dle individuální domluvy
Pá – dle individuální domluvy
Konzultaèní hodiny pro neobjednané: St 12.00-16.00 hod.
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5) „OÁZA POKOJE“ PRO PSYCHICKY NEMOCNÉ

adresa: K Hájku 2971
tel.: 558 435 575, 739 002 787
e-mail: oazapokoje.f-m@caritas.cz
web: www.fm.charita.cz/oaza

Poskytované služby: domov se zvláštním režimem

Zaøízení poskytuje celoroèní pobytové služby osobám, které mají sníženou sobìstaènost 
z dùvodu chronického duševního onemocnìní nebo závislosti na návykových látkách 
a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dùraz je kladen na 
individuální pøístup se zamìøením na jejich stávající schopnosti a dovednosti podporující 
sociální zaèlenìní.

Kapacita: 50 míst

6) TERÉNNÍ SLUŽBA ZOOM

adresa: Sadová 604
tel.: 732 449 204, 731 759 039
e-mail: terennisluzba.f-m@caritas.cz
web: www.fm.charita.cz/zoom/

Poskytované služby: sociální rehabilitace

Poskytování sociálních služeb lidem s chronickým duševním onemocnìním. Služba 
vyhledává a kontaktuje rizikové osoby a skupiny v místech a v dobì, kde se obvykle zdržují. 
Smyslem služby je umožnit klientovi setrvávat co nejdéle v jeho pøirozeném prostøedí, 
podporovat jeho sobìstaènost, napomáhat k sociálnímu zaèlenìní a upevòovat jeho 
sociální kontakty.

Provozní doba: Po-Pá 8.00-14.00 hod.

7) DENNÍ CENTRUM MAJÁK

adresa: F. Èejky 450
tel.: 732 463 412
e-mail: dennicentrum.f-m@caritas.cz
web: www.fm.charita.cz/dcmajak/

Poskytované služby: centrum denních služeb

Zaøízení poskytuje lidem s chronickým duševním onemocnìním nebo s lehkým mentálním 
postižením co nejvìtší míru seberealizace a osamostatòování. To vše ambulantní formou 
a volnoèasovými programy s dùrazem na terapeutický výsledek nabízených služeb 
a posílení sociálního fungování a zaèlenìní do majoritní spoleènosti.

Provozní doba: Po-Pá 8.00-15.00 hod.
Kapacita: 15 míst
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8) SLEZSKÁ DIAKONIE, STØEDISKO RÚT FRÝDEK-MÍSTEK, SOCIÁLNÍ REHABILITACE

adresa: Tøída T. G. Masaryka 1101
tel.: 558 639 463, 737 227 857
e-mail: rut.fm@slezskadiakonie.cz
web: www.slezskadiakonie.cz

Poskytované služby: sociální rehabilitace

Støedisko Slezské diakonie RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace, poskytuje osobám se 
zdravotním postižením individuální podporu pøi získávání návykù a dovedností pro bìžný 
život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnìní v osobním i pracovním životì.

Služba je poskytována osobám ve vìku od 18 do 64 let (kromì osob ve starobním dùchodu), 
které se chtìjí aktivnì podílet na øešení své situace, a jsou s postižením: mentálním, kromì 
osob s tìžkým a hlubokým mentálním postižením, duševním, kromì osob v akutní fázi 
nemoci nebo mimo péèi ambulantního psychiatra, smyslovým, kromì osob s úplnou 
ztrátou zraku èi sluchu, tìlesným, kromì osob imobilních, nejsme bezbariérové zaøízení, 
kombinovaným.

9) SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ÈR /SONS ÈR/

adresa: Malý Koloredov 811
tel.: 558 437 377, 777 853 505
e-mail: sia.f-m@volny.cz, frydekmistek-odbocka@sons.cz
web: www.sons.cz

Poskytované služby:  odborné sociální poradenství, sociálnì aktivizaèní služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením

Poradenství pro osoby se zrakovým postižením a jejich rodinné pøíslušníky, zprostøedkování 
navazujících služeb a kontaktù, poradenství v oblasti rehabilitaèních a kompenzaèních 
pomùcek; vypùjèování, pøedvedení a nácvik tìchto pomùcek. Poradenství poskytujeme 
osobám od 15 let. Aktivizaèní služby v podobì sportovních a kulturních akcí, pøednášek. 
Pøedávání rad a zkušeností mezi osobami se zrakovým postižením.

Provozní doba:  Po 9.00-14.00 hod.
St 11.00-16.00 hod.

Pùjèovna kompenzaèních pomùcek:  Po 9.00-14.00 hod.
St 11.00-16.00 hod.
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10) CENTRUM PRO ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, o.s.

adresa: Kolaøíkova 653
tel.: 558 431 889, 774 993 214
e-mail: czp.fm@czp-msk.cz
web: www.czp-msk.cz

Poskytované služby:  odborné sociální poradenství, osobní asistence pùjèovna 
kompenzaèních pomùcek

Odborné sociální poradenství: posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou 
pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením, osobám v seniorském vìku a jejich 
blízkým tak, aby za aktivní úèasti uživatelù docházelo k øešení jejich nepøíznivé sociální 
situace.

Je poskytováno také finanèní a dluhové poradenství pro osoby se zdravotním postižením 
a seniory v tíživé finanèní situaci. Jsou realizovány projekty zamìøené na pomoc a podporu 
osob se zdravotním postižením pøi hledání vhodného zamìstnání.

Osobní asistence: je terénní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou sobìstaènost 
z dùvodù vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postižení, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v pøirozeném sociálním prostøedí 
osob a pøi èinnostech, které osoba potøebuje.

Sociálnì aktivizaèní služby: realizujeme volnoèasové, vzdìlávací a zájmové aktivity pro 
osoby se zdravotním postižením a seniory. Prostøednictvím motivaèních a vzdìlávacích 
aktiv rozšiøujeme dovednosti a zkušenosti uživatelù uplatnitelné také v profesním životì, 
a tím podporujeme jejich zaèlenìní na trh práce.

V Centru mají zázemí obèanská sdružení: Svaz tìlesnì postižených ÈR, o.s. okresní 
organizace a jeho místní organizace, Svaz postižených civilizaèními chorobami ÈR, o.s. 
okresní organizace a jeho základní organizace napø.: kardiaci, ONKO, Asociace rodièù 
a pøátel zdravotnì postižených dìtí – klub Míša. Pro postižené roztroušenou sklerózou 
– UNIE Roska.

Provozní doba: Po 8.00-12.00, 13.00-17.00 hod.
   St 8.00-12.00, 13.00-16.00 hod.
   Èt 13.00-15.00 hod. pro objednané

NIPI – Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ÈR 
– na základì žádosti se podává vyjádøení k novým a rekonstruovaným stavbám s ohledem 
na dodržení vyhlášky o dodržování bezbariérovosti staveb, každé pondìlí od 9 do 12 hod.
tel.: 558 431 889, 604 991 634
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11) NÁŠ SVÌT PRŽNO, p.o., POBOÈKA VE FRÝDKU-MÍSTKU

adresa: J. Lohrera 779
tel.: 558 436 471
e-mail: nassvetfm@seznam.cz
web: www.centrumprzno.cz

Poskytované služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, chránìné bydlení

Domov Anenská
Koedukovaný domov pro osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným 
postižením. Vìková struktura pro novì pøijímané uživatele: 18-45 let.

Kapacita: 43 míst
Upozornìní: od kvìtna 2013 po dobu 1,5 roku rekonstrukce objektu. Uživatelé doèasnì 
pøestìhováni do Frýdlantu nad Ostravicí, ul. Pstružovská è. e. 164, PSÈ 739 11.

Sluneèný domov
adresa: Horymírova 2287
tel.: 558 436 471
e-mail:  nassvetfm@seznam.cz
web: www.centrumprzno.cz

Koedukovaný domov pro osoby s lehkým a støedním mentálním postižením.
Vìková struktura pro pøíjem na chránìné bydlení: 18-45 let.

Kapacita: 3 místa

12)  SLEZSKÁ DIAKONIE, STØEDISKO NOE FRÝDEK-MÍSTEK, OSTRAVA, 
PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

adresa kanceláøe Frýdek-Místek: tøída T. G. Masaryka 1101
tel.: 734 510 157
e-mail: psb.fm@slezskadiakonie.cz
web: www.slezskadiakonie.cz

adresa kanceláøe Ostrava: Ke Kameninì 178/17, 711 00 Ostrava-Hrušov
tel.:  731 670 763
e-mail: psb.ostrava@slezskadiakonie.cz
web: www.slezskadiakonie.cz

Poskytované služby: podpora samostatného bydlení

Posláním služby NOE Frýdek-Místek, Ostrava, podpora samostatného bydlení je umožnit 
lidem s mentálním postižením a duševním onemocnìním žít samostatnì ve vlastním bytì 
s využitím podpory jiné osoby. Služba podporuje uživatele ve zvládání bìžných záležitostí 
spojených se samostatným životem ve vlastní domácnosti, v místním spoleèenství a v širší 
spoleènosti, vèetnì možnosti využívat bìžnì dostupné služby.

Služba je poskytována dospìlým osobám s mentálním postižením a duševním onemocnìním 
na území mìst Frýdek-Místek a Ostrava.
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13) SLEZSKÁ DIAKONIE, STØEDISKO EFFATHA FRÝDEK-MÍSTEK

adresa: tøída T. G. Masaryka 1101
tel.: 734 510 156
e-mail: dilny.fm@slezskadiakonie.cz
web: www.slezskadiakonie.cz

Poskytované služby: sociálnì terapeutické dílny

Služba je urèena lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve vìku 18-64 let, 
kteøí mají sníženou sobìstaènost natolik, že nejsou schopni vykonávat pracovní èinnost 
na otevøeném èi chránìném trhu práce. Služba poskytuje podporu pøi zdokonalování 
pracovních dovedností a zvyšování samostatnosti. Služba je poskytována bezplatnì.

Kapacita: 12 míst

14) SLEZSKÁ DIAKONIE, PORADNA RANÉ PÉÈE EUNIKA

adresa: Horova 654, Karviná-Ráj
tel.: 739 684 916
e-mail: poradce.rp@slezskadiakonie.cz
web: www.slezskadiakonie.cz, www.sdkabo.cz

Kapacita: 12 rodin

Kontaktní místnost ve Frýdku-Místku
adresa: Kostikovo nám. 646 (pouze pøedem po telefonické domluvì)

Poskytované služby: raná péèe

„Všechno má svùj èas…“
Posláním Poradny rané péèe EUNIKA je podpora dítìte a jeho rodiny od narození do 7 let, 
které je zdravotnì postižené nebo má potíže ve vývoji. Poradenstvím v oblasti vývoje dítìte 
a sociálním poradenstvím posilujeme schopnosti celé rodiny s cílem, aby dítì mohlo vyrùstat 
v rodinì, navštìvovat školu, postupnì se zaèleòovat do pøirozeného sociálního prostøedí.

Služba je poskytována v Karviné, Orlové, Frýdku-Místku, Frenštátì pod Radhoštìm 
a v jejich okolních obcích formou návštìv poradce v domácnosti, pøípadnì rodiny 
v poradnì.

Provozní doba:  Služba se poskytuje v tyto dny – støeda nebo ètvrtek a to v èase od 8.30 
do 12.30 hod. v domácím prostøedí rodiny. Jiná hodina je možná dle 
domluvy s poradcem. Ambulantnì se služba poskytuje v poradnì v pátek 
8.00-10.00 hod., 12.00-14.00 hod.

Setkání poradce s rodinou probíhá jednou za 6 týdnù. Raná péèe se poskytuje bez úhrady.
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15) STØEDISKO RANÉ PÉÈE SPRP OSTRAVA

adresa: Havlíèkovo nábøeží 2728/38, Ostrava Tel: 596 112 473, 774 567 236
e-mail: ostrava@ranapece.cz
web: www.ranapece.cz

Poskytované služby: raná péèe

Terénní služba rané péèe (doplnìna ambulantními službami) je urèena rodinám dìtí se 
zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením a rodinám dìtí s ohroženým vývojem 
v oblasti zrakového vnímání v dùsledku nepøíznivého zdravotního stavu v raném vìku (od 
0 do nejvýše 7 let).

Základem služby je poskytování bezplatných odborných konzultací pøímo v domácnosti 
rodiny, zamìøených na podporu rodiny a podporu vývoje dítìte, na zrakovou stimulaci, 
sociální poradenství atp.

Kapacita: 80 rodin, pùsobnost: Moravskoslezský kraj

16) FEDERACE RODIÈÙ A PØÁTEL SLUCHOVÌ POSTIŽENÝCH, o.s.

adresa: Hábova 1571, Praha 5, 155 00 (sídlo spoleènosti)
tel.: 235 517 313, 739 642 677
e-mail: frpsp@frpsp.cz
web: www.frpsp.cz

Poskytované služby:  raná péèe, sociálnì-aktivizaèní služby (pro rodiny s dìtmi se 
sluchovým postižením), odborné sociální poradenství 

Støedisko rané péèe Tamtam Olomouc
adresa: Jungmannova 25, Olomouc, 772 00
tel.: 733 181 497, 739 642 677
e-mail: sedlakova.tamtam@gmail.com
web: www.tamtam-olomouc.cz

Poskytovatelem terénní sociální služby rané péèe rodinám s dìtmi se sluchovým 
a kombinovaným postižením od narození do 7 let na Moravì.
Kapacita: 135 klientù

Provozní doba:  Terénní služby jsou poskytovány dennì od 7.00 do 19.00 hod. 
Úøední den – Po 8.00-16.00 hod. 

Aktivaèní centrum pro rodiny s dìtmi se sluchovým postižením Ostrava
adresa: areál MŠ Repinova 19, Ostrava, 702 00
tel.: 776 056 761 (pouze SMS), 773 023 292

Cílem Aktivaèního centra je vytvoøení podmínek pro pøijetí dítìte s postižením v rodinì, 
posílení sociálních dovedností dìtí i rodièù a podpora rodiny s dítìtem s tìžkým smyslovým 
nebo kombinovaným postižením vedoucí k samostatnosti v péèi o dítì, pøi jeho výchovì 
a vzdìlávání.
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17)  STØEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, 
PØÍSPÌVKOVÁ ORGANIZACE

adresa: Pionýrù 2352
tel.: 558 433 525, 774 433 525
e-mail: ruzovka@ruzovka.eu

Základní škola praktická, øeditelství
adresa: ul. Pionýrù 2352, Frýdek-Místek
tel.: 558 433 525, 774 433 525 (Základní škola praktická)

Základní škola praktická pro žáky s mentálním postižením nebo v kombinaci s tìlesným, 
zrakovým, sluchovým postižením, pro žáky s poruchou autistického spektra.

Souèástí je školní družina.

Odlouèená pracovištì:
 Základní škola speciální, Praktická škola dvouletá, Praktická škola jednoletá
adresa: ul. 28. øíjna 1884, Frýdek-Místek
tel.: 558 435 775

Základní škola speciální pro žáky s mentálním postižením nebo v kombinaci s tìlesným, 
zrakovým, sluchovým postižením, pro žáky s poruchou autistického spektra.
Souèástí je školní družina.

Praktická škola dvouletá poskytuje støední vzdìlávání žákùm se støednì tìžkým stupnìm 
mentálního postižení, pøípadnì s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším 
zdravotním postižením.

Praktická škola jednoletá je urèena pro žáky s tìžkým stupnìm mentálního postižení, 
soubìžným postižením více vadami a autismem.

Speciálnì pedagogické centrum pro tìlesnì postižené, Frýdek-Místek
adresa: ul. 28. øíjna 1884, Frýdek-Místek
tel.: 558 438 644

Poskytuje speciálnì pedagogickou diagnostiku, odborné sociálnì právní poradenství 
pro dìti a mládež od 0 do 26 let s tìlesným postižením a zdravotním znevýhodnìním se 
spádovou oblastí pro okresy: Frýdek-Místek, Ostrava, Karviná.

Provozní doba: Po-Pá 7.00-15.30 hod.

Mateøská škola
adresa: ul. 8. pìšího pluku 821, Frýdek-Místek
tel.: 558 432 367

Mateøská škola pro dìti s vadami øeèi nebo a v kombinaci s postižením mentálním, 
zrakovým, sluchovým, tìlesným a pro dìti s poruchou autistického spektra.
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18) LINIE RADOSTI, o.s.

adresa: Palackého 122
tel.: 602 601 120
e-mail: linieradosti@seznam.cz
web: www.linieradosti.cz

Poskytované služby: denní stacionáø

Sdružení osob na základì spoleèného zájmu o pomoc mentálnì nebo fyzicky 
handicapovaným osobám od 16 let vìku

19)  ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA NADÌJE, FRÝDEK-MÍSTEK, 
ŠKARABELOVA 562

adresa: Škarabelova 562
tel.: 558 633 480, 595 173 204
e-mail: zsnadeje@seznam.cz
web: www.specskolynadeje.cz

Základní škola má kapacitu 140 žákù, mateøská škola má kapacitu 84 dìtí. Škola pro 
žáky a dìti se specifickými poruchami uèení, chování, se zdravotním oslabením nebo pro 
žáky s tìlesným postižením, žáky s mentálním èi kombinovaným postižením, autismem 
a následnou možnost vzdìlání odpovídající druhu základní školy. Souèástí je školní družina 
a školní jídelna.

20)  ASOCIACE RODIÈÙ A PØÁTEL ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÝCH DÌTÍ V ÈR, z.s.
Klub Míša

adresa: Kolaøíkova 653
tel.: 558 676 792, 775 028 782
e-mail: LukesovaDorota@seznam.cz

Dobrovolné sdružení rodièù a pøátel zdravotnì postižených dìtí
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SLUŽBY PRO OSOBY 
SOCIÁLNÌ VYLOUÈENÉ 
A OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM 
VYLOUÈENÍM

1) CENTRUM NOVÉ NADÌJE, o.s.

adresa: Palackého 129, Frýdek-Místek
tel.:  558 629 223
e-mail: cnnfm@cnnfm.cz
web: www.cnnfm.cz

Poskytované služby: odborné sociální poradenství

Obèanská poradna
Posláním Obèanské poradny je poskytovat rady, informace a další pomoc všem lidem, 
kteøí jsou v nepøíznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva 
a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádøit své potøeby a hájit své 
oprávnìné zájmy.

Služba je poskytována zdarma.
tel.:  558 439 823, 773 173 604
e-mail: obcanskaporadna@cnnfm.cz

Provozní doba:  Po 8.00-15.30 hod., St 8.00-14.30 hod. 
V jiné pracovní dny poskytujeme poradenství pouze na objednávku.

Centrum pro rodinu
Prostøednictvím odborného sociálního poradenství a sociálnì terapeutické èinnosti budeme 
podporovat rodiny ve schopnosti udržet jejich funkènost a øešit rodinné, vztahové, osobní 
problémy, které se týkají rodiny.
Služba je poskytována zdarma.
tel.:  558 439 823, 773 173 604
e-mail: centrumprorodinu@cnnfm.cz

Provozní doba:  Út 8.00-14.30 hod., Èt 8.00-14.30 hod. 
V jiné pracovní dny poskytujeme poradenství pouze na objednávku.
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2) KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK RENARKON, o.p.s.

adresa: Pionýrù 1757
tel.:  558 628 444, 606 694 244
e-mail: kcfm@renarkon.cz
web: www.renarkon.cz

Poskytované služby: kontaktní centrum

Poskytujeme pomoc a podporu lidem, kteøí užívají nealkoholové drogy, experimentátorùm, 
pravidelným uživatelùm a závislým na tìchto drogách, od 15 let vìku, v obtížných životních 
situacích a s problémy, které jsou pro nì tìžké. Poskytujeme také pomoc a podporu 
rodièùm, partnerùm a dalším blízkým osobám uživatelù drog, podpùrnou terapii a pomoc 
rodinám zasaženým nebo ohroženým problémy s drogami.

Aktivním uživatelùm drog pomáháme snižovat zdravotní a sociální rizika spojená s jejich 
užíváním a snažíme se o celkové zlepšení kvality života tìchto lidí.

Mezi naše služby patøí poradensko-terapeutická práce s jednotlivci, páry i rodinami, 
krizová intervence, sociálnì-právní pomoc (dluhy, bydlení, zamìstnání, zdraví, doklady 
apod.), výmìnný program, testy na infekèní nemoci, základní zdravotní ošetøení, poskytnutí 
èásteèného hygienického a potravinového servisu, zprostøedkování pobytové léèby 
a dalších odborných služeb vèetnì asistence.

Provozní doba:  Po, St, Pá 9.00-16.00 hod. 
Út, Èt 9.00-16.00 hod. (16.00-18.00 pouze na objednání)

3) TERÉNNÍ PROGRAM FRÝDECKO-MÍSTECKO, RENARKON, o.p.s.

adresa: Pionýrù 1757
tel.:  723 141 029
e-mail: kcfm@renarkon.cz
web: www.renarkon.cz

Poskytované služby: terénní program

Služby jsou poskytovány lidem, kteøí užívají nealkoholové drogy, experimentátorùm, 
pravidelným uživatelùm a závislým na tìchto drogách od 15 let vìku, pøípadnì také jejich 
rodinným pøíslušníkùm, partnerùm a dalším blízkým osobám.

Jedná se pøedevším o klientelu obtížnì dosažitelnou jiným typem sociálních služeb, 
tzv. skrytou populaci uživatelù drog, kterým jsou sužby poskytovány v jejich pøirozeném 
prostøedí. Tìmto lidem pomáháme snižovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním 
drog a snažíme se o celkové zlepšení kvality jejich života.

Mezi naše služby patøí pøedevším výmìnný program, testy na infekèní nemoci, základní 
zdravotní ošetøení, zprostøedkování pobytové léèby a dalších odborných služeb vèetnì 
asistence, poradenství, krizová intervence, sociálnì-právní pomoc (dluhy, bydlení, 
zamìstnání, zdraví, doklady apod.).

Provozní doba:  Po 12.00-17.00 hod., St 15.00-20.00 hod. 
Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí
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4) SLEZSKÁ DIAKONIE, BETHEL FRÝDEK-MÍSTEK

adresa: Bahno-Pøíkopy 1309
tel.:  558 638 709
e-mail: bethel.fm@slezskadiakonie.cz
web: www.slezskadiakonie.cz

Poskytované služby:  azylový dùm, nízkoprahové denní centrum, noclehárna, terénní 
programy

   azylový dùm – pobytová služba, která je poskytována nepøetržitì mužùm bez pøístøeší 
od 18 let.

 Kapacita: 38 míst
 tel.: 558 638 709 

   denní centrum – ambulantní služba, která je poskytována od pondìlí do nedìle 
(celoroènì) od 6.00 do 22.00 hod. mužùm i ženám bez pøístøeší od 18 let.

  Kapacita: 20 míst 

   noclehárna pro muže – ambulantní služba, která je poskytována od pondìlí do nedìle 
(celoroènì) od 17.00 do 8.00 hod. následujícího dne mužùm bez pøístøeší od 18 let.

 tel.: 558 640 386
 e-mail: nocleharna.fm@slezskadiakonie.cz
 Kapacita: 22 míst 

   terénní program – terénní služba, která je poskytována od pondìlí do pátku od 7.00 do 
15.00 hod. (v pracovní dny) mužùm a ženám bez pøístøeší od 18 let.

 tel.: 734 393 917

5) PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY

adresa: Palackého 131
tel.:  558 434 961, 731 078 299, 731 492 840
  Celostátní krizová telefonická linka pro ženy: 
  603 210 999 Po, St, Pá 8.00 – 20.00 hod.
e-mail: do poradny – frydek@poradnaprozeny.eu
e-mail: na soc. pracovnice:
  lenka.pracovni@seznam.cz, michaela.pracovni@seznam.cz
web: www.poradnaprozeny.eu

Zøizovatel poradny: Obèanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky
Poskytované služby: odborné sociální poradenství

Poradenství je urèeno ženám a dívkám v krizi. Pøedevším tìm, které jsou tìhotné a potøebují 
pomoc, které neumìjí nebo nemohou peèovat o dìti, které se potøebují zorientovat ve 
svých sociálnì právních nárocích (oblast rodinného práva, sepsání návrhù k soudu), které 
nevìdí, kam se obrátit, jsou-li v sociální nouzi, které si samy nevyøídí bìžné záležitosti na 
úøadech, které nevìdí, jak pro sebe a své dìti zajistit doèasné bydlení, které potøebují 
porozumìt rodinným a partnerským vztahùm.
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Další službou je poskytnutí kojenecké výbavièky a zapùjèení koèárku nastávajícím matkám 
ve finanèní tísni, pomoc pøi zajištìní doèasného bydlení (azylové domy), možnost zapùjèení 
knih (ke vztahùm, tìhotenství, porodu).

Pøednášky z oblasti rodinné a sexuální výchovy pro ZŠ, SŠ, SOU, dìtské domovy apod.

Provozní doba:  Po 7.30-17.00 hod. 
Út, St, Èt 7.30-15.30 hod. 
Pá – jen pro objednané

6) MODRÝ KØÍŽ V ÈR o.s.

adresa: Malý Koloredov 811
tel.:  595 534 445, 731 494 697
e-mail: frydek-mistek@modrykriz.org
web: www.modrykriz.org

Poskytované služby: odborné sociální poradenství, služby následné péèe

Služby jsou poskytovány osobám starším 18 let, ohrožené závislostí na alkoholu, jiných 
návykových látkách a hráèských aktivitách, jejich rodinným pøíslušníkùm a blízkým 
osobám. Poradna prostøednictvím služeb nabízí individuální, párové a skupinové terapie, 
dále zprostøedkování odborné péèe v oblasti psychologie a psychiatrie.

V rámci služby „Odborné sociální poradenství“ poskytování pomoci tìm, kteøí aktuálnì øeší 
problém se závislostí nebo nadmìrným užíváním alkoholu, nealkoholových drog a také 
aktivním gamblerùm.

„Služby následné péèe“ jsou urèeny závislým osobám, které absolvovaly ústavní léèbu ve 
zdravotnickém zaøízení, absolvovaly ambulantní léèbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, 
které abstinují bez odborné pomoci. V rámci této služby poskytujeme kromì individuálních 
terapií také terapeutické skupiny pro vzájemnou podporu a sdílení zkušeností.

Provozní doba:  Odborné sociální poradenství 
Út 8.00-12.00, 13.00-15.00 hod. 
St 8.00-12.00, 13.00-15.00 hod. 
Èt 8.00-12.00, 13.00-17.00 hod. pro objednané 
Pá 8.00-12.00 hod. 

Služby následné péèe 
St 8.00-12.00, 13.00-18.00 hod. pro objednané 
Èt 8.00-12.00, 13.00-18.00 hod. pro objednané
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7)  MAGISTRÁT MÌSTA FRÝDKU-MÍSTKU
odbor sociálních služeb
oddìlení sociální prevence - terénní pracovnice, poradce pro národnostní menšiny

adresa: Radnièní 1149, Frýdek-Místek
tel.:  558 609 355, 558 609 316
web: www.frydekmistek.cz

Poskytované služby: terénní programy

Cílem terénního programu je snaha o snižování segregace romské komunity ve Frýdku-
Místku, pøedcházet a mírnit dùsledky sociálního vylouèení osob, které jsou jím ohroženy 
pro svou krizovou sociální situaci èi sociálnì znevýhodòujícím prostøedím, a to pøedevším 
v rámci poskytování kvalitního poradenství, pomoci pøi jednání s úøady a dalšími institucemi, 
podpory v oblastech jako je bydlení, vzdìlávání, uplatnìní na trhu práce, zadluženost 
a v neposlední øadì prevence pøed užíváním návykových látek a gamblerstvím. Smyslem 
je posílit vlastní úsilí, iniciativu a motivaci pro øešení vzniklé situace. Dùraz je kladen na 
principy komunitní práce.

8) RODINNÁ A MANŽELSKÁ PORADNA

adresa: Jiráskova 457
tel.:  558 438 600, 777 499 635
e-mail: fm@cepp.cz
web: www.cepp.cz

Poskytované služby:  odborné sociální poradenství, sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny 
s dìtmi

Poradna nabízí služby v oblasti pøedmanželského, manželského a rodinného poradenství, 
rozvodové a porozvodové poradenství, individuální poradenství, sociálnì právní poradenství 
v rodinných záležitostech, dále posuzování žadatelù o náhradní rodinnou péèi, pøípravné 
kurzy pro budoucí adoptivní rodièe, pìstouny a jejich dìti, poradenství pro pìstounské 
a adoptivní rodiny.

Provozní doba:  Po, St 8.00-17.00 hod.
Út, Èt 8.00-15.00 hod.
Pá 8.00-14.00 hod.

9) SLEZSKÁ DIAKONIE, SÁRA FRÝDEK-MÍSTEK

adresa: Bruzovská 328
tel.:  734 640 266, 593 033 221
e-mail: sara.fm@slezskadiakonie.cz
web:  www.slezskadiakonie.cz, 

http://www.slezskadiakonie.cz/stredisko/sara-frydek-mistek

Poskytované služby:  azylový dùm pro ženy, azylový dùm pro matky s dìtmi, noclehárna 
pro ženy, sociální rehabilitace
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    azylový dùm pro ženy – pobytová služba, která je poskytována nepøetržitì ženám bez 
pøístøeší od 18 let vìku

 tel.: 734 640 266 
 Kapacita: 11 míst

    azylový dùm pro matky s dìtmi – pobytová služba, která je poskytována nepøetržitì 
matkám od 18 let vìku s nezaopatøenými dìtmi, které se ocitly v nepøíznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení.

 tel.: 734 640 266 
 Kapacita: 26 míst

    noclehárna pro ženy – ambulantní služba, která je poskytována celoroènì od pondìlí 
do nedìle od 19.00 do 6.45 hod. následujícího dne ženám bez pøístøeší od 18 let 
vìku

 tel.: 734 640 266
 Kapacita: 8 míst 

    sociální rehabilitace – ambulantní služba poskytuje podporu pøi nácviku dovedností pro 
bìžný život, je urèena ženám využívajícím pobytové sociální služby.

 tel.: 734 640 266
 Kapacita: 8 míst

10) SOCIÁLNÍ ŠATNÍK ADRA

adresa: Radnièní 1242
tel.:  558 436 261
e-mail: dcfm1@adra.cz
web: www.dcfm.cz

Poskytování materiální pomoci osobám v nepøíznivé sociální situaci, pøièemž se jedná o:
Osoby bez pøístøeší, obyvatelé azylových domù, osoby v hmotné nouzi, osoby opouštìjící 
jakoukoliv ústavní péèi, pìstounské rodiny, osoby v mimoøádných situacích (napø. ohrožené 
povodnìmi aj.). Materiální pomoc je poskytována zdarma, výdej této pomoci je limitován 
poètem vydaného obleèení na osobu. U osob v hmotné nouzi je poskytnutí pomoci 
podmínìno doložením potvrzení ze sociálního odboru.

Provozní doba: Po 9.00-14.00 hod. (v mìsících èervenec a srpen je provoz pøerušen)
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11) PROBAÈNÍ A MEDIAÈNÍ SLUŽBA ÈR

adresa: Politických obìtí 128
tel.:  558 648 061-2
e-mail: mtkac@pms.justice.cz
web: www.justice.cz

PMS je souèástí systému trestní justice. Zamìøuje se na zprostøedkování alternativních 
zpùsobù øešení trestné èinnosti, snaží se motivovat pachatele trestných èinù k odpovìdnosti 
za jejich jednání a øešení zpùsobených škod (probace). Zohledòuje zájmy obìtí trestné 
èinnosti a nabízí jim možnosti a informace, jak se zapojit do øešení škod jim vzniklých, 
zprostøedkovává pøímé èi nepøímé jednání s pachateli trestných èinù o morální a majetkové 
náhradì zpùsobené škody (mediace).

Provozní doba:  Po-Èt 8.00-16.00 hod.
Pá 8.00-14.00 hod.

11) BÍLÝ NOSOROŽEC o.p.s.

adresa:  Ladislava Ševèíka 420/26, 709 00 Ostrava (sídlo organizace)
Antonínovo námìstí 92, Frýdek-Místek (adresa kanceláøe služby)

tel.:  558 434 029, 774 789 830, 774 774 638
e-mail: dumnapulcesty@bilynosorozec.cz, vedeni@bilynosorozec.cz
web: www.bilynosorozec.cz

Poskytované služby: dùm na pùl cesty

Pøedmìtem èinnosti služby Dùm na pùl cesty Frýdek -Místek je poskytovaní ubytování 
a podpory pøi vstupu do samostatného života mladým dospìlým ve vìku 18 až 26 let, 
kteøí opouštìjí zaøízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, odcházejí z pìstounské 
péèe, jsou propuštìni z výkonu trestu odnìtí svobody nebo nemají vhodné zázemí v rodinì, 
s hlavím cílem zaèlenìní uživatelù do bìžné spoleènosti. Služba je poskytována za úhradu 
a na pøechodnou dobu, zpravidla na období jednoho roku s možností prodloužení.

Provozní doba: Po-Èt 8.00-16.00 hod. (polední pauza 12.00-13.00 hod.)
Kapacita: 9 míst ve 2 samostatných bytových jednotkách
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SLUŽBY 
PRO DÌTI, MLÁDEŽ 
A RODINU

1) KLUB PROSTOR

adresa: Husova 3293
tel.:  558 609 319, 777 921 847
e-mail: nzdmprostor@seznam.cz
web:  www.frydekmistek.cz

Poskytované služby: nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež

Klub Prostor je urèen pro dìti a mládež ve vìku 14-19 let, kterým se stává, že mají starosti 
doma, mají pocit, že jim málokdo rozumí, nemají si s kým promluvit, neví s kým, hádají se 
s uèiteli, rodièi, sourozenci, kamarády, mají trápení se svou holkou, klukem, nudí se, nechtìjí 
nebo nemùžou chodit jinam, mají tìžkosti ve škole, neví si rady s hledáním brigády, práce, 
dostávají se do støetu se zákonem nebo zkoušejí návykové látky.

Klub Prostor se snaží o posílení a udržení sociálních vazeb dìtí a mládeže, zmírnìní dopadù 
rizikového chování, nabízí pomoc a podporu pøi øešení konkrétních individuálních problémù 
a motivuje k využívání vlastních možností, schopností a dovedností. Souèástí klubu je 
hudební zkušebna pro zaèínající kapely.

Provozní doba: Po, St, Pá 14.00-18.00 hod.
    Út, Èt 13.00-18.00 hod.
    (13.00-14.00 hod. pouze pro objednané uživatele)
    v dobì školních prázdnin: Po-Pá 9.30-15.00 hod.
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2) KLUB KOSŤA

adresa: Kostikovo námìstí 646
tel.:  558 609 319, 777 921 844, 777 921 354
e-mail: klub.kosta@seznam.cz
web:  www.frydekmistek.cz

Poskytované služby: nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež

Klub je urèen pro dìti a mládež ve vìku 12-26 let a nabízí aktivity smìøující ke smysluplnému 
trávení volného èasu, podporuje v rozvoji pøirozených vlastností a vytváøí podmínky pro 
realizaci osobních aktivit. Klub Kosťa napomáhá pøi zvládání osobních problémù nebo 
obtížných životních situací a také se snaží preventivnì pùsobit pøed rizikovým zpùsobem 
chování a sociálnì nežádoucími jevy.

Cílenì se vìnuje dìtem a mládeži, které mají starosti nebo konflikty doma, ve škole, 
v partnerských èi jiných spoleèenských vztazích, svùj volný èas tráví pøevážnì pasivním 
zpùsobem (èasto mimo svùj domov), jsou ohroženi rizikovým zpùsobem života – napø. 
drogy, konflikty se zákonem, nudí se a neví, jak naložit se svým volným èasem, jsou (nebo 
se cítí) èasto sami a nemají si s kým promluvit a potøebují pomoc s hledáním informací 
v oblastech práce, bydlení, zdravotní a sociální péèe, aj.

Provozní doba: Po, Út, Èt 13.00-18.00 hod.
    St zavøeno (13.00-15.00 hod. pouze pro objednané uživatele)
    Pá 13.00-16.00 hod.
    v dobì školních prázdnin: Po-Pá 9.30-15.00 hod.

3) NÍZKOPRAHOVÝ KLUB U-KRYT

adresa: Jiøího z Podìbrad 3109
tel.:  558 435 637
e-mail: info@filadelfie.cz, u-kryt@seznam.cz
web:  www.filadelfie.cz

Poskytované služby: nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež

Nízkoprahový klub U-kryt nabízí své služby dìtem a mládeži vìkových skupin 7 až 12 
a 13 až 18 let, které zažívají konfliktní situace, komplikované životní události, omezující 
životní podmínky nebo jsou tìmito ohroženy, dávají pøednost pasivnímu trávení volného 
èasu, dávají pøednost trávení volného èasu mimo domov, nemohou nebo nechtìjí se zapojit 
do standardních volnoèasových aktivit, mají vyhranìný životní styl.

Provozní doba:  Po-Èt 15.30-19.30 hod.
èervenec a srpen 9.00-13.00 hod.
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4) KLUB NEZBEDA

adresa: F. Èejky 450
tel.:  558 435 449, 732 628 731
e-mail: klubnezbeda.f-m@caritas.cz
web:  www.fm.nezbeda.fm

Poskytované služby: nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež

Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež poskytující ambulantní sociální služby dìtem 
a mládeži ve vìku 6-20 let ohroženým spoleèenskými nežádoucími jevy.

Cílem služby je poskytnout bezpeèné zázemí dìtem, které vyrùstají v konfliktním a málo 
podnìtném prostøedí a jsou ohroženy sociálnì patologickými jevy. Zaøízení nabízí služby, 
programy a aktivity, které vedou dìti ke smysluplnému trávení volného èasu a toleranci. 
Pomáhá jim k pøekonávání osobních problémù v obtížných životních situacích a motivuje je 
k pozitivním zmìnám v osobním životì.

Provozní doba:  Po, St, Pá 13.00-17.00 hod.
Út, Èt 13.00-19.00 hod.
èervenec a srpen 9.00-14.00 hod.

5) TERÉNNÍ PROGRAM REBEL

adresa: Sadová 604, 3. patro
tel.:  605 121 471, 737 627 906
e-mail: rebel.f-m@caritas.cz
web:  www.fm.charita.cz/rebel

Poskytované služby: terénní programy

Služba pro dìti a mládež, které pasivnì tráví svùj volný èas, nacházejí se v nepøíznivé 
životní situaci a je potøebné jim poskytnout informace, podporu a odbornou pomoc v jejich 
pøirozeném prostøedí.

Provozní doba:  Po-Pá 10.00-18.00 hod. (terén 14.00-18.00 hod.) 
Út 8.00-15.00 hod.
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6) SLEZSKÁ DIAKONIE, SOCIÁLNÍ ASISTENCE FRÝDEK-MÍSTEK

adresa: Kostikovo nám. 646
tel.:  734 353 762, 734 171 186
e-mail: asistence.koor.fm@slezskadiakonie.cz
web:  www.slezskadiakonie.cz

Poskytované služby: sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi

Posláním støediska Slezské diakonie – Sociální asistence ve Frýdku-Místku je podpora rodin 
s dìtmi do 18 let vìku v dlouhodobì nepøíznivých sociálních situacích (napø. nezamìstnanost, 
zadluženost, problémy s výchovou dìtí apod.). Ve spolupráci s uživateli služby usilujeme 
o zachování spoleèného soužití èlenù rodiny a zdravého vývoje dìtí v podmínkách funkèní 
rodiny. Jedná se o terénní službu, která je poskytována v domácnosti klienta a to na základì 
køesťanských hodnot, respektuje individualitu, lidskou dùstojnost, práva a svobody uživatelù 
a posiluje je v jejich samostatnosti

Provozní doba: Po-Pá 7.00-18.00 hod.

7) STØEDISKO VÝCHOVNÉ PÉÈE

adresa: 28. øíjna 1639
tel.:  558 647 276
e-mail: svp-fm@quick.cz

Støedisko výchovné péèe /dále SVP/ je školské zaøízení, jehož zøizovatelem je Ministerstvo 
školství, mládeže a tìlovýchovy. Poskytuje všestrannou preventivní speciálnì pedagogickou 
péèi a psychologickou pomoc klientùm od 6 do 18 let, nejdéle do 26 let vìku s rizikem 
èi projevy poruch chování a negativních jevù v sociálním vývoji a klientùm propuštìným 
z ústavní výchovy pøi jejich integraci do spoleènosti.

Cíl èinnosti SVP: komplexní pomoc pøi øešení školních, rodinných a osobnostních problémù 
dìtí a mládeže do 18 let (pøípadnì do ukonèení støedoškolského vzdìlání).

Nabízíme:
   okamžitou pomoc pøi zachycení prvních signálù výchovných obtíží doma i ve škole
   podporu pøi øešení opakujících se výchovných problémù
   spolupráci s rodinou, pøispívající k podpoøe èi obnovì jejich funkcí a k ochranì práv 

dítìte
   odborné konzultace, poradenství a podporu rodièùm, pedagogùm i samotným 

dìtem a mládeži v jejich obtížných situacích
    možnost zprostøedkování diagnostického pobytu v internátním oddìlení SVP

Zpùsob práce:
   individuální a rodinné konzultace
    individuální terapie, skupinové terapie a terapeutická pomoc rodinám
    poradenství
    zprostøedkování jiné odborné pomoci

Služby jsou poskytovány bezplatnì.
Provozní doba: Po-Pá 8.00-17.00 hod.
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9) PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, p.o.

adresa: Palackého 130
tel.:  558 432 084
e-mail: pppfrydekmistek@gmail.com
web:  www.pppfm.cz

Pomáháme pøi výchovì a vzdìlávání dìtí, žákù a studentù ve vìku od tøí let do ukonèení 
vzdìlávání. Poskytujeme psychologickou a speciálnì pedagogickou diagnostiku, a na 
nì navazující intervence: rodinnou terapii, rùzné druhy skupinových programù pro rodièe 
a jejich dìti s výchovnými obtížemi, v pøípadì potøeby krizovou intervenci.

Realizujeme metodické vedení pedagogù, organizujeme vzdìlávací akce, pøednášky 
a semináøe, studentùm VŠ a VOŠ umožòujeme odborné stáže na našem pracovišti.

Mùžeme nabídnout své patøièné vzdìlání, odborné znalosti a zkušenosti, poctivé úmysly 
a odhodlání Vám prospìt.

Služby jsou poskytovány bezplatnì.
Provozní doba:  Po-Èt 7.30-15.00 hod.

Pá 7.30-13.00 hod.

10) JESLE FRÝDEK-MÍSTEK, p.o.

adresa: Brožíkova 40
tel.:  558 432 585, 724 813 844
e-mail: jesle@jesle-fm.cz
web:  www.jesle-fm.cz

Organizace je zaøízením statutárního mìsta Frýdku-Místku, jejímž posláním je poskytování 
výchovné péèe dítìti, zamìøené na rozvoj schopností dítìte a jeho kulturních a hygienických 
návykù, pøimìøených vìku dítìte.

Organizace poskytuje službu hlídání a péèi o dítì v dìtské skupinì, spoèívající v pravidelné 
péèi o dítì od 1 do 3 let vìku, za úèelem zapojení rodièù do pracovního procesu. Obsahem 
služby hlídání a péèe o dítì v dìtské skupinì je zajištìní bezpeènosti, základních potøeb 
dítìte (strava, využití doby pobytu v dìtské skupinì s cílem rozvíjet dovednosti a schopnosti 
dítìte, odpoèinek). Služba hlídání a péèe o dítì v dìtské skupinì nezajišťuje vzdìlávání 
dítìte, ale dítìti se poskytuje výchovná péèe zamìøená na rozvoj schopností dítìte a jeho 
kulturních a hygienických návykù pøimìøených vìku dítìte v souladu s konceptem výchovy 
a péèe o dítì.

Druhy poskytovaných služeb:
1. docházka 46 hodin za mìsíc – dìti do 2 let
2. každodenní docházka – dìti od 2 let

Provozní doba: Po-Pá 6.30-17.00 hod.
Kapacita: 54 míst
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11) CENTRUM PRAMÍNEK

adresa: Míru 1344
tel.:  733 676 671, 737 627 859
e-mail: praminek.f-m@charita.cz
web:  www.fm.charita.cz/praminek/

Druh poskytované služby: sociální asistence pro rodiny s dìtmi

Posláním Centra Pramínek je poskytovat pomoc, podporu a poradenství rodinám 
s dìtmi. Tyto rodiny jsou ohrožené dlouhodobým pùsobením nepøíznivé sociální situace, ve 
vylouèené lokalitì ve Frýdku-Místku. Cílem služby je minimalizovat rizika ohrožení duševního 
a sociálního vývoje dìtí prostøednictvím výchovných a vzdìlávacích a aktivizaèních èinností. 
Služba je urèena pro dìti od 1 roku do 15 let vìku a jejich rodièùm

Provozní doba:  pøedškoláci – Po-Èt 7.45-11.30 hod. 
školáci: St 13.00-15.00 hod. 
práce v terénu nebo douèování – Po, Èt 13.30-15.00 hod.
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DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ 
KONTAKTY

MAGISTRÁT MÌSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Odbor sociálních služeb

adresa: Radnièní 1149
tel.:  558 609 111
web:  www.frydekmistek.cz

Vedoucí odboru: Ing. Jarmila Kozlová
tel.:  558 609 311
   na území svého správního obvodu koordinuje a realizuje èinnosti sociální práce 

vedoucí k øešení nepøíznivé sociální situace a k sociálnímu zaèleòování:
    seniorù
   osob se zdravotním postižením
   osob omezených nebo zbavených zpùsobilosti k právním úkonùm
   osob s psychickým onemocnìním
   osob ohrožených sociálním vylouèením
   osob ohrožených rizikovým zpùsobem života
    osob, které ztratily pøístøeší nebo se nacházejí v nejistém nebo neadekvátním 

bydlení
   imigrantù 
   výkon funkce sociálního kurátora pro dospìlé
   výkon funkce veøejného opatrovníka
   pøijímání žádostí, evidence žádostí, aktualizace žádostí, sestavování poøadníku, 

pøidìlování bytù v režimu sociálního bydlení (bydlení pro seniory – domy zvláštního 
urèení, bydlení pro osoby sociálnì znevýhodnìné, bydlení pro osoby se zdravotním 
postižením, bydlení pro osoby ohrožené sociálním vylouèením)

   žádosti o ustanovení zvláštního pøíjemce dùchodu
   zastupování osob pøi podpisu smlouvy o poskytování soc. služby dle § 91, 

odst. 6 zákona o sociálních službách
   komunitní plánování sociálních služeb
    kluby seniorù
   dotace na podporu a rozvoj sociálních služeb
   poradce pro národnostní menšiny
   terénní programy
   nízkoprahové kluby pro dìti a mládež
   pohøebnictví
   správa pøíspìvkových organizací SMFM spadajících pod odbor soc. služeb
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Odbor sociální péèe

adresa: Palackého 115
tel.:  558 609 444
web:  www.frydekmistek.cz

Vedoucí odboru: Ing. Petr Mikulec
tel.:  558 609 651
   oddìlení sociálnì-právní ochrany dìtí
    oddìlení sociálního poradenství pro mládež
   oddìlení terénní práce s nezamìstnanými a rodinou

Mìstská policie Frýdek-Místek

adresa: tø. T. G. Masaryka 633
tel.:  558 631 481-2, 777 921 360
e-mail: snehota.milan@frydekmistek.cz – øeditel MP
   biolkova.lenka@frydekmistek.cz – manažer prevence kriminality

Oblastní spolek Èeského èerveného køíže

adresa: 1. Máje 2318
tel.:  558 538 151, 777 332 518
e-mail: frydekmistek@cervenykriz.eu, cck-fm@quick.cz
web:  www.cervenykriz.eu, www.cck-fm.webnode.cz

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

adresa: E. Krásnohorské 321
tel.:  558 415 111 – spojovatelka
   558 415 980-1 nebo 2 – zdravotnì-sociální pracovnice
e-mail: socialni@nemfm.cz; hana.srubarova@nemfm.cz
web:  www.nemfm.cz

Poliklinika – Místek, Stavovská, s.r.o.

adresa: 8. pìšího pluku 85
tel.:  558 900 111
web:  www.pkmistek.cz

Støedisko volného èasu Klíè, p.o.

adresa: Pionýrù 767
tel.:   558 111 777
e-mail: info@klicfm.cz
web:  www.klicfm.cz

Zájmové vzdìlávání, kurzy, kroužky, pobytové akce, tábory, akce pro veøejnost (programové 
akce, programy pro rodiny apod.), preventivní akce.

Provozní doba: 8.00-19.00 hod., dle aktuální nabídky
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Úøad práce ÈR
krajská poboèka v Ostravì
kontaktní pracovištì Frýdek-Místek

adresa: Na Poøíèí 3510
tel.:  950 113 111
e-mail: posta@fm.mpsv.cz
web:  www.portal.mpsv.cz

Úøad práce plní úkoly v tìchto oblastech:
a)  zamìstnanosti,
b)  ochrany zamìstnancù pøi platební neschopnosti zamìstnavatele,
c)  státní sociální podpory,
d)  dávek pro osoby se zdravotním postižením,
e)  pøíspìvku na péèi a inspekce poskytování sociálních služeb
f)  pomoci v hmotné nouzi, v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem 

o zamìstnanosti, zákonem o ochranì zamìstnancù pøi platební neschopnosti 
zamìstnavatele a o zmìnì nìkterých zákonù, zákonem o státní sociální 
podpoøe, zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 
a o zmìnì souvisejících zákonù, zákonem o sociálních službách 
a zákonem o pomoci v hmotné nouzi.

Èeská správa sociálního zabezpeèení

adresa: Palackého 115
tel.:  558 604 700
e-mail: posta.fm@cssz.cz
web:  www.cssz.cz

Klub maminek Brouèci

adresa: Palackého 129
tel.:   739 511 380
e-mail: kmbroucci@kmbroucci.cz
web:  www.kmbroucci.cz

Mateøské centrum pro rodièe na mateøské dovolené a jejich dìtem. Nabídka aktivit pro 
volný èas formou spoleèných kurzù, pøednášek a kroužkù.

Provozní doba:  Po-Pá 9.00-12.00 hod. 
St 15.00-18.00 hod.

Dìtský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, p.o.

adresa: Na Hrázi 2126
tel.:  558 412 411
e-mail: domovfm@centrum.cz
web:  www.ddnahrazi.cz

Dìtský domov je školské zaøízení pro výkon ústavní výchovy s nepøetržitým provozem. 
Souèástí dìtského domova je školní jídelna.
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III. dùm, o.p.s.

adresa: Železnièní II. 235, Staré Mìsto
tel.:  777 478 027, 722 119 949
e-mail: tretidum@tretidum.cz
web:  www.tretidum.cz

Služby pro seniory v domácnosti a zapojení osob sociálnì znevýhodnìných do pracovního 
procesu.

Hasièi: 150

Zdravotnická záchranná služba: 155

Policie: 158

Mìstská policie: 156

Linka bezpeèí: 116 111

Dona linka Bílého kruhu bezpeèí: 251 511 313

Intervenèní centrum Havíøov: 739 500 634

Senior linka bezpeèí: 800 157 157

Katastrální úøad pracovištì Frýdek-Místek: 558 604 000

Finanèní úøad pro Moravskoslezský kraj – územní pracovištì ve Frýdku-Místku:
558 605 111, 558 605 035
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Poznámky
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PODÌKOVÁNÍ

Vážení obèané,
vìøíme, že síť sociálních služeb na území našeho mìsta pomùže 
øešit problémy a nepøíznivé situace lidí, kteøí si nemohou nebo 
neumí pomoci sami. Nikdo z nás neví, kdy bude jednou potøebovat 
pro sebe nebo svého blízkého pomocnou ruku.

Dovolte nám podìkovat všem, kteøí se do procesu tvorby sociálních 
služeb v našem mìstì zapojují a vzájemnou spoluprácí pøispívají ke 
spokojenosti a plnohodnotnému životu našich spoluobèanù.

Pøedevším patøí podìkování èlenùm pracovních skupin komunitního 
plánování, poskytovatelùm sociálních služeb, za profesionální 
pøístup a pøíkladnou spolupráci.

Ing. Jarmila Kozlová
vedoucí odboru sociálních služeb

Mgr. Hana Poláchová
koordinátorka komunitního plánování


