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2017525 Ergon - sociální podnik, z.s. 0,9 osoby v krizi, v finanční tísňi, zadluženost

8848934 MEDICA Třinec, z.ú. 0,7
sociální poradenství - v krizové situaci z důvodu blízkosti 

smrti, poradenství pro pečující osoby blízké, informování 

veřejnosti o možnostech mobilní hospicové péče

2446936 Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s. 1,0
rodiny s dětmi procházející rozvodem, rozchodem, 

případně řešící podporu v oblasti rodičovských 

kompetencí - komplexní psycho-sociální podpora

2897200
Slezská diakonie

ELPIS, odborné sociální poradenství
1,4

poradenství pro oběti domácího násilí, oběti trestného 

činu, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 

návykových látkách rodiny s dítětem/dětmi

1760507
Charita Třinec

Osobní asistence
22,7

osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním 

postižením a senioři

8729330
Slezská diakonie 

TABITA, osobní asistence
2,2

osoby s chronickým duševním onemocněním, 

chronickými onemocnněními, zdravotním postižením, 

kombinovaným postižením, mentálním postižením, 

tělesným postižením, sluchovým postižením, zrakovým 

postižením

8640141
Centrum sociální pomoci p.o. 

Osobní asistence
3,0

osoby s chronickým duševním onemocněním, 

chronickými onemocnněními, zdravotním postižením, 

kombinovaným postižením, mentálním postižením, 

tělesným postižením, sluchovým postižením, zrakovým 

postižením

7511732
Sociální služby města Třinec, p.o. 

Pečovatelská služba
25,2

osoby s chronickým duševním onemocněním, s 

chronickým onemocnením, se zdravotním onemocněním, 

rodiny s dítětem/dětmi, senioři

2132945
Slezská diakonie 

NOE, podpora samostatného bydlení 
2,4 osoby s chronickým duševním onemocněním

6475248
Slezská diakonie

TABITA, odlehčovací služba
1,5

osoby s chronickým duševním onemocněním, 

chronickými onemocnněními, zdravotním postižením, 

kombinovaným postižením, mentálním postižením, 

tělesným postižením, sluchovým postižením, zrakovým 

postižením

7211474
Sociální služby města Třince, p.o. 

Odlehčovací služba
4 senioři

2053358
Centrum sociální pomoci, p.o. 

Denní stacionář RADOST
7,8

osoby s chronickým duševním onemocněním, 

chronickými onemocnněními, zdravotním postižením, 

kombinovaným postižením, mentálním postižením, 

tělesným postižením, sluchovým postižením, zrakovým 

postižením

3554195
Centrum sociální pomoci, p.o. 

Denní stacionář PAPRSEK

8,8

osoby s chronickým duševním onemocněním, 

chronickými onemocnněními, zdravotním postižením, 

kombinovaným postižením, mentálním postižením, 

tělesným postižením, sluchovým postižením, zrakovým 

postižením

9012556
Sociální služby města Třince, p.o. 

Denní stacionář Jantar
3,2

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby se 

zdravotním postižením, senioři

1127458
Sociální služby města Třince,

Domov Sosna
60

osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným 

zdravotním problémem, senioři

1839021
Sociální služby města Třince,

Domov Nýdek
54

osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným 

zdravotním problémem, senioři

6507455 SENIOR DOMY POHODA a.s. 73  senioři od 60 let věku

5263370
Sociální služby města Třince, p.o. 

Domovy se zvláštním režimem
115

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s 

chronickým onemocněním

7535215
Slezská diakonie

ARCHA Třinec, chráněné bydlení 
11 osoby s chronickým duševním onemocnením 

1557033 Nemocnice Třinec, p.o. 21
osoby s chronickým onemocněním, ZP, jiné zdravotní 

postižení, senioři

8994387
Slezská diakonie

BETHEL Třinec, azylový dům pro muže
50 osoby bez přístřeší (muže 18-80let)

3091238
Slezská diakonie

SÁRA Třinec, azylový dům
18 osoby bez přístřeší (ženy od 18 let)

5496529
Centrum sociální pomoci Třinec, p.o. 

Azylový dům pro matky s dětmi
24

děti kojeneckého věku (do 1 roku)

děti předškolního věku (1 - 6 let)

mladší děti (7 –10 let)

starší děti (11 – 15 let)

dorost (16 – 18 let)

mladší senioři (65 – 80 let)

dospělí (27 – 64 let)

mladí dospělí (19 – 26 let)

5987670 Domy na půl cesty 3

osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro 

výkon ústavní péče, dětí a mládež ve věku 6-26let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby bez 

přístřeší

5278750
Slezská diakonie

BETHEL Třinec, nízkoprahové denní 

centrum 

2,5 muži i ženy od 18 let, kteří se ocitli bez přístřeší

8883344
Bunkr, o.p.s. 

NZDM Klub Bunkr
2,5

děti a mládež ohrožené nežádoucími jevy 13 - 20 let

8323743
Slezská diakonie

BETHEL Třinec-Kanada, noclehárna
2,3

osoby bez přístreší, osoby ohrožené závislostí nebo 

závislé na návykových látkách, osoby v krizi, osoby, které 

vedou rizikový způsob život nebo jsou tímto způsobem 

života ohroženy, pachatelé trestné činnosti

3422333
Slezská diakonie

Sociální asistence Třinec
2,8

rodiny s dětmi ve věku 0-18 let - osamělý rodič nebo jiné 

pečující osoby s dětmi ve věku 0-18 let - osoby, které se 

připravují na přijetí svých dětí domů z ústavní péče - 

těhotné ženy

8809867
Slezská diakonie

JORDÁN Třinec
3,1

Lidem starším 18 let s chronickým duševním 

onemocněním psychotického a afektivního typu, kteří v 

důsledku duševního onemocnění ztratili sociální kontakty 

a těžce navazují nové sociální vztahy. Sociální služba 

může být poskytnuta i lidem s jiným druhem duševního 

onemocnění, pokud to jejich psychiatr doporučí

3770634 Renarkon, o.p.s. 2,0
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 

látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 

jsou tímto způsobem života ohroženy

7435832
Bunkr. o.p.s. 

Streetwork v Třinci
1,9

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 

společensky nežádoucími jevy

5326488
Slezská diakonie

BETHEL Třinec, terénní program
1,2 osoby bez přístřeší

2248240
Slezská diakonie

RÚT, sociální rehabilitace
4,2

osoby ve věku od 18 do 65 let;  s mentálním postižením, 

závažným duševním onemocněním, kombinovaným 

postižením;  kteří se v důsledku svého postižení nebo 

duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci; 

kteří jsou schopni a chtějí se podílet na řešení své situace

9515602
Slezská diakonie

BETHEL Třinec, sociální rehabilitace
1,0

muži od 18 let věku, který se ocitl bez přístřeší, ale usiluje 

o řešení vlastní situace a o uplatnění ve společnosti, muž 

od 18 let věku s vlastním bydlením, který během 

posledního roku využíval některou ze soc. služeb pro 

osoby bez přístřeší a který usiluje o zachování získaných 

návyků

§ 57 Azylové domy

§ 50 Domovy se zvláštním režimem

§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

§ 70 Sociální rehabilitace

§ 49 Domov pro seniory

§ 61 Nízkoprahová denní centra

§ 62 Nízkoprahová denní centra pro děti a mládež

§ 63 Noclehárny

§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

§ 58 Domy na půl cesty

§ 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

§ 51 Chráněné bydlení 

§ 69 Terénní programy

§ 46 Denní stacionář

§ 44 Odlehčovací služby

§ 43 Podpora samostatného bydlení 

§ 40 pečovatelská služba

počet úvazků v přímé 

péči

§ 39 osobní asistence

§ 37 odborné sociální poradenství 

Identifikátor poskytovatel

počet lůžek

Kapacita Garantované sítě SMT

cílová skupina


