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V případě zájmu o využití cyklorikšy kontaktujte

Centrum sociálních služeb Bohumín,

příspěvkovou organizaci, tel. 737 663 431.

Více informací k provozu cyklorikšy naleznete

na webových stránkách Centra sociálních služeb Bohumín

www.css-bohumin.cz

CYKLORIKŠA

PŘEHLED REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTA BOHUMÍNA

(podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  
ve znění pozdějších předpisů)

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (§37)
Posláním poradny je poskytnout klientům informace, rady a  po-
moc k  tomu, aby svou nepříznivou situaci vyřešili nebo alespoň 
zmírnili, a  to např. v  oblastech: sociálních dávek, rodiny a  mezi-
lidských  vztahů, bydlení, pracovněprávních vztahů, občanského 
soudního řízení, majetkoprávních vztahů, řešení dluhů a oddlužení 
a dalších. Občanské poradenství je zásadně bezplatné.

1. Charita Bohumín Občanská poradna v Bohumíně  C3
 Adresa: Štefánikova 957, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Tel. kontakt: 593 035 047, 739 002 717 
e-mail: opbohumin@seznam.cz, web: www.bohumin.charita.cz

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou so-
běstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapo-
jení do  běžného života společnosti, a v případech, kdy toto 
vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacháze-
ní. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nej-
méně omezujícím prostředí.

OSOBNÍ ASISTENCE (§39)
Osobní asistence je službou, ve které si čas, průběh i její obsah ur-
čuje klient (doprovod na procházku, předčítání atd.) Službu mohou 
využívat také lidé mladšího než seniorského věku, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné osoby.

2. Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace  C3
 Adresa: Masarykova 365, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Tel. kontakt: 596 092 502, 731 130 691, 596 092 503, 731 124 630 
e-mail: vedouci-ps@bohumin.info, voracova.lenka@mubo.cz 
web: www.css-bohumin.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (§40)
Pečovatelská služba pomáhá lidem, kteří chtějí zůstat doma, i když 
už se o sebe nemohou plně a samostatně postarat. Služba má přes-
ně vymezené úkony, se kterými může lidem pomoci (pomoc s hygi-
enou, nákupy, pochůzky, apod.)

3. Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace  C3
 Adresa: Masarykova 365, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Tel. kontakt: 596 092 502, 731 130 691, 596 092 503, 731 124 630 
e-mail: vedouci-ps@bohumin.info, voracova.lenka@mubo.cz 
web: www.css-bohumin.cz

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY (§44)
Odlehčovací služba zastoupí pečujícího člena rodiny a umožní mu 
odpočinout si, zregenerovat a vyřídit si osobní záležitosti. Je určena 
seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením a lze jí vy-
užít na omezenou dobu – zpravidla nejdéle na 3 měsíce.

4. Charita Bohumín Charitní dům sv. Kláry  B1
 Adresa: Slezská 295, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín 

Tel. kontakt: 558 699 353, 605 857 468, 605 889 921 
e-mail: sv.klara@bohumin.charita.cz 
web: www.bohumin.charita.cz

DENNÍ STACIONÁŘE (§46)
Denní stacionář je určen dospělým osobám s mentálním a kombi-
novaným postižením ve věku od 16 do 64 let, které potřebují pod-
poru v  základních životních dovednostech při zabezpečení osob-
ních a životních potřeb. Služba poskytuje aktivizační a  výchovné 
činnosti k posílení jejich samostatnosti.

5. Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace  
Denní stacionář Domovinka  C3

 Adresa: Masarykova 365, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 
Tel. kontakt: 596 092 500, 737 788 654 
e-mail: kucova.jindriska@bohumin.info 
web: www.css-bohumin.cz

DOMOVY PRO SENIORY (§49)
Pobytová sociální služba, která je určena lidem od 65 let se sníže-
nou soběstačností, vyžadující pravidelnou pomoc jiné osoby, kte-
rou nelze zajistit v domácím prostředí.

6. Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace  
Domov Cesmína  B1

 Adresa: Slezská 23, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín 
Tel. kontakt: 596 012 841, 605 717 311, 596 012 841, 734 788 659 
e-mail: mitopulu.katrin@bohumin.info, svagrikova.martina@bohumin.info 
web: www.css-bohumin.cz

7. Domov Jistoty, příspěvková organizace C3
 Adresa: Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Tel. kontakt: 596 014 046 kl. 110, 604 306 220 
e-mail: biegonova@djbohumin.cz 
web: www.domovjistoty.cz

8. Charita Bohumín Charitní dům pokojného stáří sv. Františka  B1
 Adresa: Farská 301, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín 

Tel. kontakt: 593 035 048, 601 351 077 
e-mail: info@bohumin.charita.cz 
web: www.bohumin.charita.cz

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (§50)
Pobytová sociální služba určena dospělým osobám, které mají sní-
ženou soběstačnost z  důvodu chronického duševního onemocnění 
a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

9. Domov Jistoty, příspěvková organizace  B3
 Adresa: Koperníkova 870, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Tel. kontakt: 604 306 262, 596 013 484 
e-mail: svozil@djbohumin.cz, weinertova@djbohumin.cz 
web: www.domovjistoty.cz

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (§51)
Pobytová sociální služba určena dospělým osobám se sníženou so-
běstačností z důvodu zdravotního postižení nebo chronického one-
mocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje 
vyšší míru podpory při běžných úkonech. Chráněné bydlení má for-
mu komunitního bydlení.

10. Domov Jistoty, příspěvková organizace  B3
 Cílová skupina: Dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním. 

Adresa: Koperníkova 1212, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 
Tel. kontakt: 731 450 024, 734 692 919 
e-mail: jurzykowska@djbohumin.cz, web: www.domovjistoty.cz

11. Domov Jistoty, příspěvková organizace  B1
 Cílová skupina: Dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním. 

Adresa: Malá 514, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín 
Tel. kontakt: 731 450 024, 734 692 918 
e-mail: jurzykowska@djbohumin.cz, web: www.domovjistoty.cz

12. Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace  C3
 Cílová skupina: Dospělé osoby s mentálním postižením. 

Adresa: Husova 559, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín (od 1. 6. 2023) 
Tel. kontakt: 596 092 515, 731 130 725 
web: www.css-bohumin.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICKÝCH 
ZAŘÍZENÍCH LŮŽKOVÉ PÉČE (§52)

Pobytová sociální služba je určena dospělým osobám s chronickým 
onemocněním a  seniorům, kteří jsou propuštěni ze  zdravotnické-
ho zařízení, tzn. nevyžadují už lůžkovou zdravotní péči. Zároveň 
ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít 
bez pomoci jiné fyzické osoby, a proto nemohou být ze zdravotnic-
kého zařízení lůžkové péče (aktuálně) propuštěni do doby, než jim 
je zajištěna pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou, nebo 
zajištěno poskytování terénních, ambulantních či  pobytových soci-
álních služeb jiného provozovatele.

13. Bohumínská městská nemocnice, a. s. Zdravotně sociální lůžka  B1
 Adresa: Slezská 207, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín 

Tel. kontakt: 596 096 391, 732 251 979 
e-mail: socpracovnik@nembo.cz, web: www.nembo.cz

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou 
tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky 
a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně 
znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a  oprávněných zá-
jmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální 
prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé 
sociální situace a  chránit společnost před vznikem a šířením 
nežádoucích společenských jevů.

RANÁ PÉČE (§54)
Terénní služba, v  případě potřeby doplněná o ambulantní formu, 
která provází a podporuje rodiny s dětmi s nerovnoměrným vývojem 
nebo zdravotním postižením od narození do 7 let věku dítěte. Služba 
se zaměřuje na podporu vývoje dítěte s  ohledem na jeho potřeby 
a způsoby jejich naplnění, a také na podporu rodiny ve zvládání této 
náročné sociální situace.

14. Slezská diakonie Poradna rané péče SALOME  C2
 Adresa: Nerudova 1041, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Tel. kontakt: 703 434 862, 733 622 330, 734 350 010 
e-mail: salome@slezskadiakonie.cz, rp.salome@slezskadiakonie.cz  
web: www.slezskadiakonie.cz

NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA (§61)
Ambulantní služba, poskytovaná dospělým osobám bez přístřeší. 
Nabízí podmínky potřebné pro zajištění osobní hygieny, případ-
ně pomoc při osobní hygieně, možnost vyprání a  vysušení prádla, 
poskytnutí sociálně-právního poradenství, možnost využít zázemí 
k odpočinku, k přípravě stravy a poskytuje základní stravu.

15. Charita Bohumín Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší  D2
 Adresa: Drátovenská 197, 735 51 Bohumín – Pudlov 

Tel. kontakt: 733 676 651, 734 797 240 
e-mail: info@bohumin.charita.cz 
web: www.bohumin.charita.cz

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ (§62)
Služba je určena pro děti a mladé lidi, kteří se nacházejí nebo mohou 
nacházet v obtížné životní situaci. Služba nabízí možnost poradit se, ak-
tivně a smysluplně trávit volný čas a preventivně působí v problematice 
sociálně patologických jevů ve společnosti.

16. Slezská diakonie KANAAN Bohumín  D2
 Cílová skupina: Děti a mládež ve věku od 6 – 15 let. 

Adresa: Drátovenská 246, 735 51 Bohumín – Pudlov 
Tel. kontakt: 733 625 556 
e-mail: kanaan@slezskadiakonie.cz  
web: www.slezskadiakonie.cz

17. Bunkr, o. p. s. NZDM Klub Bunkr  C3
 Cílová skupina: Děti a mladí lidé od 13 do 20 let. 

Adresa: Ad. Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 
Tel. kontakt: 734 321 931 
e-mail: nzdm.bohumin@bunkr.cz, web: www.bunkr.cz

NOCLEHÁRNY (§63)
Noclehárna je určena dospělým osobám bez přístřeší, které se ocitly 
v nepříznivé životní situaci a nejsou schopny ji řešit vlastními silami 
či za pomoci rodiny, blízkých a přátel. Služba nabízí využití hygienic-
kého zařízení a přenocování.

18. Charita Bohumín Noclehárna sv. Martina  D2
 Adresa: Drátovenská 198, 735 51 Bohumín – Pudlov 

Tel. kontakt: 733 676 651, 734 797 240 
e-mail: info@bohumin.charita.cz, web: www.bohumin.charita.cz

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
PRO RODINY S DĚTMI (§65)

Služba podporuje a pomáhá rodinám v obtížné životní a sociální situa-
ci, kde dochází k ohrožení dítěte natolik, že může hrozit jeho odebrání. 
Služba svými aktivitami usiluje o to, aby děti mohly v těchto rodinách 
nadále vyrůstat a přitom byl zabezpečen jejich správný vývoj. Služba 
poskytuje odborné sociální poradenství, doprovody na instituce, pod-
poru při vedení domácnosti, podporu při výchově dětí aj.

19. Slezská diakonie SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín  D2
 Adresa: Drátovenská 246, 735 51 Bohumín – Pudlov 

Tel. kontakt: 734 360 326, 734 769 703 
e-mail: soc.asistence.bo@slezskadiakonie.cz, web: www.slezskadiakonie.cz

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (§66)

Ambulantní a terénní služba, která podporuje děti a mladé lidi s po-
stižením od 2 let do 26 let. Zaměřuje se na rozvoj sociálních doved-
ností a vytváření podmínek pro integraci dětí a mladých lidí mezi své 
vrstevníky. Služba se zaměřuje na cílený individuální nácvik doved-
ností potřebných pro život.

20. Slezská diakonie SALOME Bohumín, sociálně aktivizační služba  C2
 Adresa: Nerudova 1041, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Tel. kontakt: 703 434 862, 732 744 426, 739 659 988 
e-mail: salome@slezskadiakonie.cz, sas.salome@slezskadiakonie.cz 
web: www.slezskadiakonie.cz

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY (§67)
Ambulantní služba pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdra-
votního postižení, které nejsou vzhledem ke svému zdravotnímu znevý-
hodnění umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Služba po-
skytuje aktivizační a pracovní programy s cílem posílit samostatnější život.

21. Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace  
Sociálně terapeutické dílny Klíček  C3

 Cílová skupina: Osoby s mentálním, zdravotním, tělesným, sluchovým 
nebo kombinovaným postižením od 16 do 64 let. 
Adresa: Masarykova 365, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 
Tel. kontakt: 596 092 500, 734 788 654, 596 092 505 
e-mail: kucova.jindriska@bohumin.info 
web: www-css-bohumin.cz

22. Domov Jistoty, příspěvková organizace  C3
 Cílová skupina: Osoby s chronickým duševním onemocněním 

od 18 do 64 let. 
Adresa: Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 
Tel. kontakt: 605 555 778, 731 450 024 
e-mail: podlesna@djbohumin.cz 
web: www.domovjistoty.cz

SOCIÁLNÍ REHABILITACE (§70)
Služba podporuje osoby, které mají z  důvodu mentálního postiže-
ní nebo duševního onemocnění snížené schopnosti a dovednosti 
potřebné k  jejich uplatnění ve společnosti. Prostřednictvím ná-
cviku a  posílení návyků nezbytných pro jejich realizaci v  oblasti 
práce, bydlení, vztahů a volného času pomáhá ke zvýšení šancí 
na samostatný život.

23. Slezská diakonie RÚT Bohumín  B1
 Adresa: nám. Svobody 7, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín 

Tel. kontakt: 731 194 012, 734 874 311, 734 872 588 
e-mail: rut.bo@slezskadiakonie.cz, rut.bohumin@slezskadiakonie.cz, 
rutbohumin@slezskadiakonie.cz web: www.slezskadiakonie.cz

TERÉNNÍ PROGRAMY (§69)
Služba poskytuje pomoc a podporu osobám, které se nacházejí v ne-
příznivé životní a  sociální situaci a nejsou schopny ji řešit vlastními 
silami. Cílem terénní služby je tyto osoby vyhledávat a tím snižovat 
rizika jejich způsobu života.

24. Armáda spásy v České republice, z. s.  
Prevence bezdomovectví – Bohumín  D2

 Cílová skupina: Dospělé osoby bez přístřeší a osoby, které jsou ztrátou 
bydlení ohroženy. 
Adresa: Trnková 320, 735 51 Bohumín – Pudlov 
Tel. kontakt: 773 770 374 
e-mail: tomas.himmer@armadaspasy.cz 
web: www.armadaspasy.cz/bohumin

25. Romodrom o. p. s. Terénní programy – Moravskoslezský kraj  D3
 Cílová skupina: Dospělé osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 

jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny, osoby žijící v soci-
álně vyloučených komunitách. Služba nabízí pomoc a poradenství v oblasti 
řešení dluhů a oddlužení. 
Adresa: Ad. Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 
Tel. kontakt: 725 831 728, 775 899 600 
e-mail: petrarimkova@romodrom.cz, patrikburkot@romodrom.cz 
web: www.romodrom.cz

26. Slezská diakonie, KONTAKT Bohumín, terénní program  D2
 Cílová skupina: Dospělé osoby, které se ocitly v nepříznivé životní a soci-

ální situaci, která se dotýká oblastí, jakými jsou např. bydlení, nezaměst-
nanost, zadluženost a mají vliv na fungování jednotlivce ve společnosti 
(převážně se jedná o situace, kdy člověk nezná svá práva a povinnosti, 
nerozumí úřednímu jazyku apod.) 
Adresa: Drátovenská 246, 735 51 Bohumín – Pudlov 
Tel. kontakt: 734 640 269, 731 191 867, 733 142 409 
e-mail: kc.bohumin@slezskadiakonie.cz 
web: www.slezskadiakonie.cz

 Renarkon, o. p. s.  mimo mapu

 Cílová skupina: Osoby závislé na návykových látkách, osoby ohrožené 
závislostí a rodinní příslušníci. 
Adresa: Zengrova 69, 703 00 Ostrava – Vítkovice 
Tel. kontakt: 774 719 357, 602 438 732, 608 524 660 
e-mail: vedtpo@renarkon.cz  
web: www.renarkon.cz

PŘEHLED OSTATNÍCH ORGANIZACÍ,  
KTERÉ NABÍZEJÍ RADU, POMOC  

A DALŠÍ MOŽNOSTI V SOCIÁLNÍ OBLASTI

27. Městský úřad Bohumín – odbor sociální  C3
 Adresa: Masarykova 158, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

e-mail: info@mubo.cz 
Tel. kontakt: 596 092 111 
web: www.mesto-bohumin.cz
Popis:
• sociálně-právní ochrana dětí
• výkon sociální práce
• veřejné opatrovnictví
• zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění
• parkovací průkazy 
• sociální kurátor pro dospělé
• sociální pohřby
• průkaz na slevu seniorům
• zprostředkování ODIS karet pro osoby 65+
• uzavírání smluv o poskytování sociální služby za osoby,  

které nejsou schopny za sebe právně jednat.

28. Charita Bohumín Půjčovna kompenzačních pomůcek  B1
 Adresa: Slezská 295, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín 

Tel. kontakt: 558 699 353, 605 857 468 
e-mail: sv.klara@bohumin.charita.cz 
web: www.bohumin.charita.cz

29. MEDESA care s. r. o., zdravotnické potřeby, prodejna Bohumín  D3
 Adresa: Nádražní 465, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Tel. kontakt: 703 828 206 
e-mail: bohumin@medesa.cz 
web: www.shop.medesacare.cz

30. Centrum rodiny BOBEŠ z. s.  C2
 Adresa: Nerudova 1156, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Tel. kontakt: 604 800 100, 604 388 853 
e-mail: bobes@bobescentrum.cz, herna@bobescentrum.cz 
web: www.bobescentrum.cz

31. Rodinné centrum Slůně, z. s.  C3
 Adresa: Masarykova 362, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Tel. kontakt: 604 999 147 
e-mail: valentova.vilma@seznam.cz 
web: www.slunerc.webnode.cz

32. Charita Bohumín Charitní šatník  D2
 Adresa: Drátovenská 197, 735 51 Bohumín – Pudlov 

Tel. kontakt: 733 676 651 
e-mail: info@bohumín.charita.cz 
web: www.bohumin.charita.cz

33. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie  
odloučené pracoviště Bohumín – mateřská škola a základní škola  C2

 (vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením, autismem a vícečetným 
postižením)

 Adresa: Nerudova 1041, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 
Tel. kontakt: 733 142 422, 558 764 360 
e-mail: cps.diakonie@tiscali.cz 
web: www.skolasd.eu

34. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie  
odloučené pracoviště Bohumín – základní škola a střední škola  B1

 (vzdělávání žáků s mentálním postižením, autismem a vícečetným 
postižením)

 Adresa: nám. Svobody 7, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín 
Tel. kontakt: 733 142 422, 558 764 360 
e-mail: cps.diakonie@tiscali.cz 
web: www.skolasd.eu

35. Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, p. o.  
– pracoviště Bohumín  C3

 Adresa: Jana Palacha 795, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 
Tel. kontakt: 734 355 984 
e-mail: stiburkova@pppkarvina.cz, poradna@pppkarvina.cz 
web: www.pppkarvina.cz

36. Centrum psychologické pomoci, p. o.  
– kontaktní místo Bohumín  C3

 Adresa: Masarykova 362, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 
Tel. kontakt: 596 317 575, 777 499 648 
e-mail: karvina@cepp.cz 
web: www.cepp.cz

37. Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace  C3
 Adresa: Janáčkova 715, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Tel. kontakt: 734 788 660 
e-mail: info@ddmbohumin.cz 
web: www.ddmbohumin.cz

38. Logopedická ambulance  C3
 Adresa: Masarykova 790, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Mgr. Šárka Petráková 
Tel. kontakt: 736 214 947, 602 275 963 
e-mail: sarkapet@centrum.cz

39. Psychiatrická ambulance  C3
 Adresa: Studentská 598, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

MUDr. Radka Zadražil Wybitulová, Lek. Katarzyna Konderla 
Tel. kontakt: 776 206 800 
e-mail: r.wybitulova@volny.cz

40. Ambulance klinické psychologie  C3
 Adresa: Nerudova 1156, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín 

Mgr. Monika Biolková 
Tel. kontakt: 725 149 727 (jen během poledne)

41. Rodinný obzor, z. s.  C2
 Adresa: Nerudova 1041, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Tel. kontakt: 731 522 289 
e-mail: LenkaVenglarova@seznam.cz

42. PRO-FIT 12 Bohumín z. s.  D2
 Adresa: Okružní 1069, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Tel. kontakt: 733 605 917 
e-mail: zcicha@tiscali.cz 
web: www.profit12.cz

43. Svaz tělesně postižených v České republice z. s.  
místní organizace Bohumín  D2

 Adresa: Okružní 1069, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 
Tel. kontakt: 739 299 127 
e-mail: mariekok@seznam.cz 
web: www.svaztp.cz

44. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.  
– poradna Bohumín  C2

 Adresa: Čáslavská 1067, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 
Tel. kontakt: 608 722 582, 606 382 280 
e-mail: ostrava@sos-msk.cz 
web: www.sos-msk.cz

45. ALMA MATER, zapsaný spolek  C3
 Adresa: Štefánikova 361, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Tel. kontakt: 608 608 955, 608 975 161 
e-mail: info@almamater.cz 
web: www.almamater.cz

46. Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Bohumíně  C3
 Adresa: Masarykova 673, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Tel. kontakt: 736 627 503 
e-mail: bohumin@sceav.cz 
web: www.faradokoran.cz

47. Senior klub Bohumín   D2
 Adresa: Okružní 1069, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

Tel. kontakt: 605 252 639 
e-mail: praglova.h@seznam.cz 
web: www.seniorklub.estranky.cz

 SPMP ČR pobočný spolek Bohumín  
 (Spolek je dobrovolnou organizací dětí, mládeže a dospělých lidí 

s mentálním postižením, jejich rodičů a příbuzných, odborníků a dalších)
 Tel. kontakt: 723 330 301 

e-mail: rysava.l@volny.cz 
web: www.spmpcr.cz

 Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná   
– místní skupina Český červený kříž Bohumín – Šunychl

 Tel. kontakt: 602 144 388 
e-mail: ccksunychl@seznam.cz 
web: www.cckkarvina.cz

 červeným označením jsou v mapě zaneseny sociální služby registrované  
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  
modře návazné služby a instituce, které se sociální problematikou rovněž zabývají.

Pro: Město Bohumín Zpracoval: SHOCart, spol. s r. o., www.shocart.cz z. č. 9696 Vydáno: 2022
   Podklady pro textovou část, včetně fotografií poskytlo město Bohumín.
Veškeré reprodukce map nebo jejich částí jakoukoliv formou jsou možné pouze s předchozím písemným souhlasem vydavatele.



Sociální a návazné služby města

2022

PŘEHLED REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1. Sociální poradenství  C3
2. Osobní asistence  C3
3. Pečovatelská služba  C3
4. Odlehčovací služba  B1
5. Denní stacionář  C3
6.|7.|8. Domov pro seniory  B1, C3, B1
9. Domov se zvláštním režimem  B3
10.|11.|12. Chráněné bydlení  B3, B1, C3
13. Zdravotně sociální lůžka  B1
14. Raná péče  C2
15. Nízkoprahové denní centrum  D2
16.|17. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  D2, C3
18. Noclehárna  D2
19. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi  D2
20. Sociálně aktivizační služba pro osoby  

se zdravotním postižením  C2
21.|22. Sociálně terapeutické dílny  C3
23. Sociální rehabilitace  B1
24.|25.|26. Terénní program  D2, D3, D2

PŘEHLED OSTATNÍCH ORGANIZACÍ, 
KTERÉ NABÍZEJÍ RADU, POMOC 

A DALŠÍ MOŽNOSTI V SOCIÁLNÍ OBLASTI
27. Městský úřad Bohumín – odbor sociální  C3
28. Charita Bohumín Půjčovna kompenzačních pomůcek  B1
29. MEDESA care s.r.o., zdravotnické potřeby prodejna Bohumín  D3
30. Centrum rodiny BOBEŠ z.s.   C2
31. Rodinné centrum Slůně, z.s.   C3
32. Charita Bohumín Charitní šatník  D2
33. Mateřská škola, základní škola a střední škola  

Slezské diakonie odloučené pracoviště Bohumín  
– mateřská škola a základní škola  C2

34. Mateřská škola, základní škola a střední škola  
Slezské diakonie odloučené pracoviště Bohumín  
– základní škola a střední škola  B1

35. Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, p. o.  
pracoviště Bohumín  C3

36. Centrum psychologické pomoci, p.o. 
 kontaktní místo Bohumín  C3

37. Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace  C3
38. Logopedická ambulance   C3
39. Psychiatrická ambulance   C3
40. Ambulance klinické psychologie   C3
41. Rodinný obzor, z.s.   C2
42. PRO-FIT 12 Bohumín z.s.   D2
43. Svaz tělesně postižených v České republice z.s.  

místní organizace Bohumín  D2
44. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.  

– poradna Bohumín  C2
45. ALMA MATER, zapsaný spolek  C3
46. Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Bohumíně   C3
47. Senior klub Bohumín   D2


