
Seznam poskytovatelů sociálních služeb 
 

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o. 

Adresa: Zámecká 1266, F-M 

Web.: www.psfm.cz 

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

Střediska: Pečovatelská služba, Středisko osobní hygieny, centrum denních služeb Domovinka, 

Sociálně právní poradna, Půjčovna kompenzačních pomůcek 

 
Charitní pečovatelská služba 

Adresa: F. Čejky 450, Frýdek-Místek 

Web: www.charitafm.cz 

Poskytované služby: terénní služba určená seniorům a dospělým se zdravotním postižením. 

 
Salvia – domácí zdravotní péče 

Adresa: Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek 

Web: www.charitafm.cz 

Poskytované služby: zdravotní péče v domácím prostředí. 

 
Dům pokojného stáří  

Adresa: Mariánské náměstí 146, Frýdek-Místek 

Web.: www.charitafm.cz 

Poskytované služby: domov pro seniory, odlehčovací služby, týdenní stacionář 
 

  Domov pro seniory Frýdek-Místek, p.o. 

Adresa: 28. Října 2155 

Web: dsfm.cz 

Poskytované služby: domov pro seniory, odlehčovací služby 

 
Léčebna dlouhodobě nemocných – Gaudium Frýdek-Místek, s.r.o. 

Adresa: Revoluční 1282 

Web: www.gaudium-fm.cz 

Poskytované služby: pohospitalizační péče dlouhodobě nemocným osobám 

 
Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p.o. 

Adresa: Lískovecká 86 

Web: www.penzion-fm.cz 

Poskytované služby: pečovatelská služba, odlehčovací služby, domov pro seniory (156 bytových 

jednotek) 

 

Hospic Frýdek-Místek, p.o. 

Adresa: I.J.Pešiny 3640 

Web: www.hospicfm.cz 

Poskytované služby: hospicová péče, odlehčovací služby, sociálně zdravotní lůžko 
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Beskyd DZR, o.p.s. 

Adresa: Hlavní 2326 

Web: www.beskyd-dzr.cz 

Poskytované služby: domov se zvláštním režimem pro osoby nad 65 let s duševním onemocněním. 

 
Senior POINT Frýdek-Místek 

Adresa: Křížový podchod Místek 

Web: www.spolecne.info 

Poskytované služby: kontaktní a poradenské místo pro seniory 

 
Domácí péče opora, obecně prospěšná společnost 

Adresa: Jana Švermy 459 

Web: www.adpopora.cz 

Poskytované služby: pečovatelská služba 

 
Agentura domácí péče POMAD – komplexní zdravotní péče Šebestová s.r.o. 

Adresa: V. Nezvala 604, provozovna J. Čapka 721 

Web: www.pomadfm.cz 

Poskytované služby: ošetřovatelská péče 

 
Domov Sv. Jana Křtitele, s.r.o. 

Adresa: Hraniční 21, Lysůvky 

Poskytované služby: domov se zvláštním režimem (pro osoby s duševním onemocněním) 

 
Agentura domácí péče opora, s.r.o. 

Adresa: Jana Švermy 459 

Web: www.adpopora.cz 

Poskytované služby: ošetřovatelská péče 

 
 

Dobrovolnické centrum  ADRA 

Adresa: Radniční 1242 

Web: www.dcfm.cz 

Poskytované služby: vyhledávání dobrovolníků, spolupráce se sociálními a zdravotními zařízeními 

 
Podané ruce, o.s. – projekt osa 

Adresa: Malý Koloredov 811 

Web: www.podaneruce.eu 

Poskytované služby: osobní asistence 
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