
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 20 czerwca 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe  

na terenie województwa mazowieckiego 

Na podstawie z art. 48 a ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 163, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się w załączniku do obwieszczenia rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe  

na terenie województwa mazowieckiego. 

§ 2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

Zdzisław Sipiera 

 

 

 

 

 

                                                 
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1045, 1058, 1240, 1310, 

1359, 1607, 1616, 1830 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 195 i 753.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r.

Poz. 5594



Załącznik do Obwieszczenia 

Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 20 czerwca 2016r. 

 

REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

 

Lp. 

N
r
 w

 r
ej

e
st

r
ze

 Pełna nazwa 

podmiotu 

prowadzącego 

jednostkę 

zapewniającą 

miejsca noclegowe 

Pełna nazwa jednostki 

(placówki) 

zapewniające miejsca 

noclegowe 

Adres jednostki 

(placówki) 

zapewniające 

miejsca noclegowe 

Nr telefonu Nr faksu E-mail Strona internetowa 

Kategoria 

odbiorców (do 

kogo pomoc jest 

skierowana?) 

Zasięg 

terytorialny 

(gminny, 

powiatowy, 

wojewódzki, 

ogólnopolski) 

Dni i godziny 

otwarcia placówki 

Liczba 

miejsc 

ogółem 

Formy świadczonej w 

placówce pomocy (nocleg, 

wyżywienie, pomoc 

rzeczowa, pomoc medyczna, 

pomoc terapeutyczna, inne-

jakie?) 

Poradnictwo 

specjalistyczna 

świadczone w 

placówce 

Uwagi 
Data wpisu do 

rejestru 

CZĘŚĆ A. OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

  

1 3 
Caritas Diecezji 

Warszawsko-Praskiej 

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej 

ul. Kościelna 18 05-

300 Mińsk 

Mazowiecki 

25 756 32 06 wew.2 25 756 32 06 oik.minsk@caritas.pl - 

kobiety/kobiety  

z dziećmi 

doświadczające 

przemocy domowej 

powiat miński 

telefon interwencyjny, 

przyjęcia do hostelu 

9:00-19:00; biuro 

czynne: pn,śr, pt 10-

14, wt, czw 13-17 

10 

nocleg, pomoc rzeczowa, 

pomoc terapeutyczna, 

opiekuńcza i socjalna, 

indywidualny program 

wychodzenia z bezdomności - 

kontraktowy 

socjalne, 

psychologiczne 
- 18.05.2011 

2 8 Powiat Pruszkowski OIK Piastów 

ul. Ks. J. 

Popiełuszki 

05-820 Piastów 

(022) 753-45-55 (022) 723-39-05 zow@neostrada.pl www.zow.piastow.org.pl 

osoby 

doświadczające 

kryzysu, przemocy 

powiatowy 

placówka czynna od 

pon.-pt w godz. 

08:00-20:00, hostel 

całodobowo dla osób 

doznających 

przemocy 

12 

schronienie całodobowe, 

pomoc rzeczowa, buty, 

odzież, środki higieniczne, 

wyżwienie 

poradnictwo 

psychologiczne, 

terapeutyczne, 

socjalne, możliwość 

udziału w 

programach 

korekcyjno - 

edukacyjnych dla 
osób stosujących 

przemoc w rodzinie 

- 18.03.2011 

3 16 Powiat Wołomiński POIK Zielonka 

ul. Poniatowskiego 

29 

05-220 Zielonka 

(022) 771-83-84, 504 221 

017 
(022) 771-83-84 poik@powiat-wolominski.pl - 

ofiary przemocy w 

rodzinie 
powiat wołomiński 

placówka czynna od 

pon.-pt. w godz. 

08:00-16:00, hostel 

całodobowo 

6 nocleg, wyżwienie,  

poradnictwo prawne, 

psychologiczne, 

pedagogiczne, 

socjalne 

- 18.05.2011 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 5594

mailto:oik.minsk@caritas.pl
mailto:zow@neostrada.pl
http://www.zow.piastow.org.pl/
mailto:poik@powiat-wolominski.pl


4 18 Miasto Ostrołęka OIK Ostrołęka 

ul. Tadeusza 

Kościuszki 24/26 

07-410 Ostrołęka 

(029) 167-61-94 (029) 167-61-94 oik.ostroleka@op.pl - 

kobiety z dziećmi 

doznające przemocy 

domowej, będące w 

innych sytuacjach 

kryzysowych 

powiatowy 

placówka czynna 

przez 7 dni w 

tygodniu całodobowo 

6 

schronienie całodobowo przez 

3 miesiące, pomoc 

terapeutyczna 

poradnictwo prawne, 

psychologiczne, 

rodzinne 

- 18.03.2011 

5 22 Powiat Piaseczyński POIK Konstancin 

ul. Gąsiorowskiego 

3 

05-510  Konstancin 

- Jeziorna 

(22)757-68-20 (22)757-68-20 poik.konstancin@gmail.com - 

osoby i rodziny 

doświadczające 

przemocy lub 

znajdujące się w 

sytuacji kryzysowej 

powiat 

piaseczyński 

placówka czynna 

całodobowo 
12 

nocleg, możliwość 

korzystania z zaplecza 

kuchennego 

pomoc 

psychiatryczna, 

terapeutyczna, 

poradnictwo prawne, 

psychologiczne, 

rodzinne 

- 29.03.2011 

6 38 m.st. Warszawa OIK Warszawa 
ul. Dalibora 1 

01-439 Warszawa 
(22) 837-55-59 (22) 837-55-59 

oik.warszawa@wp.pl 

dominika.kowalczyk@oik.waw.
pl 

www.oik.waw.pl  

kobiety i dzieci 

doświadczające 
przemocy 

województwo 
mazowieckie 

placówka czynna 
całdobowo 

28 
nocleg, a także pomoc 

terapeutyczna 

pomoc prawna, 

psychiatryczna, 
socjalna, 

psychologiczna 

- 04.05.2011 

7 39 m.st. Warszawa OIK Warszawa 
ul. 6 - go Sierpnia 

1/5 
(22) 855-44-32 (22) 855-54-32 oik@oik.waw.pl  www.oik.waw.pl 

kobiety i mężczyźni 
(również z dzećmi) 

województwo 
mazowieckie 

ambulatorium czynne 

od poniedziałku do 
piątku - w godz. 08:00 

- 20:00; hostel 

całodobowo 

20 
nocleg, a także pomoc 

terapeutyczna 

pomoc prawna, 

psychiatryczna, 
socjalna, 

psychologiczna 

- 04.05.2011 

8 43 
Caritas Diecezji 

Radomskiej 

OIK w Jasieńcu Iłżeckim 

Dolnym 

Jasieniec Iłzecki 

Dolny 52  

27 - 100 Iłża 

(048) 616-01-16 

607-581-072 
(048) 616-01-16 dpodsiadło@caritas.pl www.radom.caritas.pl kobiety z dziećmi powiatowy 

placówka czynna 

całodobowo 
15 

nocleg, wyżwienie, pomoc 

rzeczowa, pomoc medyczna, 

pomoc terapeutyczna, pomoc 

socjalna, realizowane są także 

programy aktywizujące - 

usamodzielnienia 

pomoc prawna i 

psychologiczna 
- 04.05.2011 

9 45 
Caritas Diecezji 

Warszawsko-Praskiej 

Centrum Interwencji 

Kryzysowej Caritas 
Diecezji Warszawsko -

Praskiej "Dom Otartych 

Serc" 

ul. Tadeusza 12 

05-400 Otwock 
(022) 779-58-63 (022) 779-58-63 cik.otwock@caritas.pl 

www.warszawa-

praga.caritas.pl 

kobiety, matki z 

dziećmi 

powiatowy, w 

przypadku wolnych 
miejsc możliwe 

przyjęcie osób 

spoza powiatu 

placówka czynna 
codziennie - 

całodobowo 

20 
nocleg, pomoc materialna, 

wsparcie psychologiczne 

poradnictwo 

psychologiczne, 
kontakt z 

prawnikiem Caritas 

DWP 

- 05.05.2011 
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mailto:poi22@neostrada.pl
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10 50 Powiat  Mławski OIK w Mławie ul. Słowackiego 18 (023) 654-52-29 (023) 654-52-29 
zowmlawa@.sekretariat@interi

a.pl 

www.zowmlawa.home.pl 

osoby znajdujące się 

w kryzysie 
powiatowy 

placówka czynna od 

pon.-pt w godz. 

07:30-22:00 w 

sytuacji gdy klienci 

korzystają z miejsc 

noclegowych 

całodobowo 

3 

nocleg, wyżwienie, pomoc 

rzeczowa, pomoc 

terapeutyczna 

poradnictwo prawne, 

psychologiczne, 

rodzinne, socjalne, 

pedagogiczne, 

psychoterapia 

- 18.05.2011 

11 51 Powiat Sochaczewski 

Powiatowy Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej 

w Sochaczewie 

ul. Ziemowita 8/10 (046) 862-12-17 (046) 862-12-17 poik.sochaczew@o2.pl  www.poik.esochaczew.pl  ofiary przemocy  powiatowy 
placówka czynna w 

godz. 08:00 - 19:00 
4 

nocleg, wyżwienie, pomoc 

terapeutyczna 

poradnictwo prawne, 

psychologiczne, 

rodzinne 

- 17.05.2011 

12 71 Powiat nowodworski 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie Dział 

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej  w Nowym 
Dworze Mazowieckim 

ul. Paderewskiego  

6 

05-100  

Nowy Dwór 
Mazowiecki 

(22) 765-94-90 (22) 765-94-90 sekretariat@pcprndm.pl www.pcprndm.pl 

osoby znajdujące się 

w sytuacji 

kryzysowej 

zagrażającej ich 
życiu lub zdrowiu 

powiatowy 

poniedziałek 9-17 

wtorek-piątek 8-16          

795184332 - 

catodobowy kontakt 
telefoniczny 

4 nocleg 

poradnictwo 

psychologiczne, 

prawne, socjalne i 

pedagogiczne 

- 01.08.2011 

13 74 Powiat  Węgrowski 
 Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Węgrowie 

ul. Piłsudskiego 23  

07-100 Węgrów 
(25) 792 49 07 (25) 792 49 07 w. 12 oik@pcpr.wegrow.pl www.pcpr.wegrow.pl 

ofiary przemocy 

domowej  
powiat węgrowski 

Pon-Pt 8-16, hostel 

całodobowo 
5 

nocleg, pomoc socjalna, 

poradnictwo 

psychologiczne, 

pedagogiczne, 

socjalne, rodzinne, 

prawne, ds. 

uzależnień, ds. 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

- 19.06.2012 
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mailto:zowmlawa@.sekretariat@interia.pl
mailto:zowmlawa@.sekretariat@interia.pl
http://www.zowmlawa.home.pl/
mailto:poik.sochaczew@o2.pl
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mailto:a.stankowska@pcprndm.pl
http://www.pcprndm.pl/


14 75 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Powiatowy 

w Radomiu 

OIK w Radomiu 

ul. Malczewskiego 

20b                                

26-600 Radom 

(48)362 27 45 (48) 362 54 61 osrodek@tpd.radom.pl www.oik.radom.pl 
ofiary przemocy 

domowej i dzieci 
Miasto Radom całodobowo 20 

nocleg, poradnictwo 

specjalistyczne 

prawne, 

psychologiczne, 

rodzinne 

- 19.06.2012 

CZĘŚĆ B. SCHRONISKA DLA KOBIET Z DZIEĆMI   

16 5 

Fundacja Domy 

Samotnych Matek z 

Dziećmi 

Fundacja Domy 

Samotnych Matek z 

Dziećmi 

Kraśniewo 23 

09-166 Gralewo  
600-432-491 - - - matki z dziećmi ogólnopolski 

placówka czynna 

całodobowo 
42 

nocleg, wyżywienie, pomoc 

rzeczowa,pomoc medyczna 

poradnictwo prawne 

we współpracy ze 

Stowarzyszeniem 

Przeciw Przemocy w 

Rodzinie w Płońsku  

- 13.06.2011 

17 15 
Caritas Diecezji 

Warszawsko-Praskiej 
Dom Samotnej Matki 

ul. Kilińskiego 63 

05-220 Zielonka 
(022) 781-09-79 - dsam.zielonka@caritas.pl - kobiety i dzieci ogólnopolski 

placówka czynna jest 

od pon.-pt. w god. 

08:00-17:00 

14 
nocleg, wyżywienie, pomoc 

rzecowa 

poradnictwo 

socjalne, pomoc 
prawna, 

psychologiczna, 

realizowane są także 

programy 

aktywizujące 

- 13.06.2011 

18 20 TPŚBA Dom Samotnej Matki 

Laski,  

ul. Brzozowa 37 

05-080 Izabelin 

(022) 752-22-48 (022) 752-22-49 tpsba.warszawa@wp.pl www.tpsba1.ngo.org.pl matki z dziećmi wojewódzki 
placówka czynna 

całodobowo 
23 

nocleg, pomoc rzeczowa, 

terapeutyczna 

poradnictwo 

psychologiczne, 

socjalne 

- 29.03.2011 

19 46 

Dom Nazaret dla 

Samotnych Kobiet i 

Matek z dziećmi  

Zgromadzenia Sióstr 

Małych Misjonarek 

Miłosierdzia 

Dom "Nazaret" dla 

Samotnych Kobiet i 

Matek z dziećmi  

Zgromadzenia Sióstr 

Małych Misjonarek 

Miłosierdzia 

ul. Słowackiego 17 

A 

05-400 Otwock 

(022) 779-58-30 (022) 779-58-30 orione.nazaret@wp.pl www.domnazaret.com  

młode matki 

samotnie 

wychowujące 

własne dzieci 

ogólnopolski 
placówka czynna 

całodobowo 
15 

nocleg, wyżywienie, pomoc 

rzeczowa, pomoc 

pedagogiczna, realizowane są 

także indywidualne kontrakty 

socjalne 

pomoc 

psychologiczna 
- 05.05.2011 

20 47 

Zgromadzenie Sióstr 

Matki Bożej 

Miłosierdzia 

Dom Samotnej Matki 

Zgromadzenia Sióstr 

Matki Bożej Miłosierdzia 

ul. Sienkiewicza 18 

09-411 Biała 
(024) 261-32-23 (024) 261-32-12 dombiala@o2.pl - 

matki samotnie 

wychowujące dzieci 
ogólnopolski 

placówka czynna 

całodobowo 
8 

nocleg, wyżywienie, pomoc 

rzeczowa 
- - 05.05.2011 

21 55 

Fundacja Domy 

Wspólnoty Chleb 
Życia 

Dom dla Matek z 
Dziećmi NAZARET 

ul. Sienkiewicza 4 
05-840 Brwinów 

(022) 729-62-29 (022) 729-62-29 brwinów@interia.pl www.chlebzycia.org.pl matki z dziećmi ogólnopolski 
placówka czynna 

całodobowo 
25 

nocleg, pomoc rzeczowa, 
wyżwienie w razie potrzeby 

poradnictwo prawne - 19.05.2011 

22 76 

Stowarzyszenie 

Pomocy i Interwencji 

Społecznej 

Ośrodek Wsparcia dla 

Kobiet z Małoletnimi 

Dziećmii Kobiet w Ciąży  

ul. Chlubna 9A-9D; 

03- 051 Warszawa 

604 930 292; 604 930 

298 
- biuro@owkid.waw.pl www.owkid.waw.pl 

kobiety z 

małoletnimi dziećmi 

i kobiety w ciąży 

M.St.Warszawa 
placówka czynna 

całodobowo 
130 

nocleg, wsparcia żywieniowe, 

pomoc rzeczowa 

psychologiczne, 

socjalne, prawne, 

pedagogiczne 

- 18.06.2013 
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CZĘŚĆ C. SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH   

23 4 

Fundacja 

Tarkowskich Herbu 

Klamry 

Dom Pomocy 

"Słoneczny" 

Słomczyn 

05-600 Grójec 

606 740 203; 602 333 

005 
- - - 

kobiety, mężczyźni, 

dzieci 
ogólnopolski 

placówka czynna całą 

dobę 
60 

nocleg, wyżywienie, pomoc 

rzeczowa 
- - 1.06.2011 

24 6 
Caritas Diecezji 

Radomskiej 

Dom dla Bezdomnych 

Kobiet 

ul. Zagłoby 3        

26-600 Radom 
(048) 365-26-29 (048) 365-26-29 domdlabezdomnych@caritas.pl www.radom.caritas.pl 

kobiety i kobiety z 

dziećmi 
gminny 

placówka czynna 

całodobowo, nocleg 

od 18:00 -08:00 

56 

gorący posiłek, pomoc 

rzeczowa, pomoc 

terapeutyczna 

poradnictwo prawne 

i psychologiczne 
- 06.05.2011 

25 7 

Zgromadzenie Małe 

dzieło Boskiej 

Opatrzności - 

Orioniści 

Schronisko DON 

ORIONE 

ul. Witosa 46 

Czarna 
(022) 787-81-00 (022) 787-81-00 schron.donorione@wp.pl - 

bezdomni 

mężczyźni 
ogólnopolski 

placówka czynna 

codziennie od godz. 

08:00-22:00 

80 

noclegi, wyżywienie- 3 

posiłki dziennie, pomoc 

rzeczowa w formie odzieży, 

środków higienicznych, 
pomoc pielęgniarska, terapia 

odwykowa, praca socjalna, 

wsparcie duchowe, 

aktywizacja zawodowa, 

terapia zajęciowa dla osób 

uzdolnionych manualnie, 

organizwanie prac na terenie 

schroniska 

poradnictwo 

psychologiczne- 
tylko w czasie 

trwania terapii 

odwykowej, prawne i 

rodzinne - pracownik 

socjalny 

- 05.05.2011 

26 9 Miasto Radom 
Dom dla Bezdomnych 

Mężczyzn 

ul. Słowackiego 188                            

26-600 Radom 
(48) 360-01-94 - elzbieta.kocon@mops.radom.pl - 

bezdomni 

mężczyźni 
gmina Radom 

placówka czynna 

codziennie 

całodobowo 

38 

nocleg, punkt konsultacyjny 

dla osób z uzależnieniem 

alkoholowym, realizowane są 

także programy wychodzenia  

z bezdomności 

- - 18.03.2011 

27 11 
Caritas Diecezji 

Płockiej 

Dom dla Bezdomnych 

Mężczyzn 

ul. Sienkiewicza 54  

Płock 
(24) 266-39-06 (24) 267-82-44 plock@caritas.pl www.plock.caritas.pl 

mężczyźni 

bezdomni 

gminny (w miarę 

potrzeb i 

możliwości powiat) 

placówka czynna 

całodobowo 
50 

nocleg, wyżywienie, pomoc 

rzeczowa, pomoc medyczna 
- - 18.03.2011 

28 14 
Stowarzyszenie 

"Pomocna Dłoń" 
Schronisko   

Hipolitów, ul. 

Hipolitowska 121 A 

05-074 Halinów 

(022) 760-41-14 (022) 760-41-14 pomocna.dlon1@wp.pl - mężczyźni ogólnopolski 
placówka czynna 

całodobowo 
15 

nocleg, wyżywienie,  

pomoc rzeczowa 
- - 18.03.2011 
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29 17 Miasto Ostrołęka Schronisko   

ul. Sienkiewicza 

46/2 

07-410 Ostrołeka 

(029)764-41-30 (029) 764-36-28 sekretariat@mopr.ostroleka.pl www.mopr.ostroleka.pl 

kobiety (5 miejsc), 

mężczyźni (10 

miejsc) 

gminny 

placówka czynna 7 

dni w tygodniu 

całodobowo 

15 
nocleg, wyżwienie, pomoc 

rzeczowa, finansowa 

w schronisku nie jest 

świadczone 

poradnictwo 

specjalistyczne - jest 

możliwość 

skorzystania z 
poradnictwa w OIKu 

w Ostrołęce 

- 18.03.2011 

30 19 PKPS Schronisko   
ul. Przemysłowa 1                          

07-410 Ostrołęka 
(029) 760-60-18 (029) 760-60-18 pkps-ostroleka@wp.pl 

www.pkps-

ostroleka.webnode.com  

osoby bezdomne - 

mężczyźni 
gminny 

placówka czynna 7 

dni w tygodniu 

całodobowo 

6 

nocleg, wyżwienie, pomoc 

rzeczowa, pomoc medyczna, 

pomoc terapeutyczna 

poradnictwo prawne, 

psychologiczne, 

rodzinne 

- 18.03.2011 

31 21 

Caritas Diecezji 

Warszawsko - 

Praskiej 

Legionowskie Centrum 

Charytatywno - 

Opiekuńcze CDWP 

ul. Polskiej 

Organizacji 

Wojskowej 20 

05-120 Legionowo 

(22) 772-94-05, 793-03-

88 
(22) 772-94-05 - - mężczyźni gminny 

placówka czynna 

całorocznie - 

całodobowo 

44 

nocleg, wyżywienie ( cały rok 

2 posiłki dziennie), pomoc 

medyczna (porozumienie z 

NZOZ Medica Perfect) + 

pielęgniarka (w zależności od 

potrzeb), grupa terapeutyczna 

i grupa AA 

- - 29.03.2011 

32 24 

Stowarzyszenie 

Samopomocy Bursa 

im. H. Ch. Kofoeda 

Bursa im. H. Ch. 

Kofoeda 

ul. Lniana 1  

03-889 Warszawa 
(022) 678-53-52 (022) 679-73-72 kofoed@go2.pl www.kofoed.warszawa.pl mężczyźni, kobiety 

gminny, 

powiatowy, 

wojewódzki 

placówka czynna 

całodobowo, 

przyjęcia interesantów 

w godz. 9:00-17:00 

24 

nocleg, wyżywienie, pomoc 
rzeczowa, aktywizacja 

zawodowa, ogniwo 

edukacyjne - obsługa 

komputera, programy 

aktywizujące w 

specjalnościach: gastronomia, 

stolarstwo 

- - 02.05.2011 

33 25 

Stowarzyszenie 

Penitencjarne 

"Patronat" Oddział w 

Warszawie 

Ośrodek Readaptacji 

Społecznej "Dom 

Patronatu 

ul. Siennicka 48  

04-393 Warszawa 
(022) 813-22-15 (022) 813-22-15 

dompatronatu@neostrada.pl  

patronat @free.ngo.pl 

- 

mężczyźni 

opuszcający 

jednostki 

penitencjarne 

ogólnopolski 

placówka  czynna całą 

dobę przez 7 dni w 

tygodniu 

23 

nocleg, wyżywienie, pomoc 

rzeczowa, pomoc medyczna, 

pomoc socjalna 

pomoc prawna - 02.05.2011 

34 27 
Stowarzyszenie 

Otwarte Drzwi 

Schronisko dla Osób 
bezdomnych Dom 

Rotacyjny 

ul. Targowa 82 

03-448 Warszawa 
(022) 619-85-01 (022) 619-85-01 dom@otwartedrzwi.pl www.otwartedrzwi.pl 

mężczyźni do 25 

roku życia 
m.st. Warszawa 

placówka czynna od 
poniedziałku do 

piątku w godz. 08:00 - 

16:00 

20 

nocleg, wyżywienie, pomoc 

rzeczowa, doraźna pomoc 

medyczna, aktywizacja 
zawodowa, społeczna i 

kulturalna, realizowane są 

także indywidualne programy 

wychodenia z bezdomności 

pomoc prawna, 
psychologiczna, 

poradnictwo 

zawodowe 

- 02.05.2011 
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35 28 
Kamiliańska Misja 

Pomocy Społecznej 

Pensjonat Socjalny  "Św. 

Łazarz" 

ul. Traktorzystów 

2602-495 Warszawa 
(022) 478-30-22 (022) 478-30-22 ursus@misja.com.pl www.misja.com.pl mężczyźni gminny 

placówka czynna od 

poniedziałku do 

piątku w godz. 06:30 -

18:00 

120 

nocleg, wyżywienie, pomoc 

rzeczowa, pomoc finansowa 

na zakup leków, biletu 

miesięcznego oraz badań 

pracowniczych. Finansowanie 

badań WP i RTG, 

przekazywanie biletów ZTM i 

WKD, kierowanie do 

placówek pomocy 

terapeutycznej , pomoc w 
wyposażeniu lokali 

socjalnych i komunalnych, 

realiowane są także 

indywidualne programy 

wychodzenia z bezdomności 

pomoc 

psychologiczna 
- 02.05.2011 

36 31 
Wspólnota Chleb 

Życia 
Schronisko dla Kobiet 

"Emaus" 
ul. Stawki 27  

01-040 Warszawa 
(022) 838-44-50 (022) 838-44-50 schroniskoemaus@tlen.pl www.chlebzycia.org.pl kobiety ogólnopolski 

placówka czynna 7 

dni w tygodniu 24 h 
na dobę 

40 
nocleg, wyżywienie, pomoc 
rzeczowa, pomoc socjalna 

- - 04.05.2011 

37 32 
Wspólnota Chleb 

Życia 
Dom BETANIA 

ul. Łopuszańska 17 

02-220 Warszawa 
(022) 846-66-44 (022) 868-75-66 wchz@chlebzycia.org.pl www.chlebzycia.org.pl kobiety i meżczyźni ogólnopolski 

placówka czynna 7 

dni  
26 

nocleg, wyżywienie, pomoc 

socjalna 
pomoc prawna - 04.05.2011 

38 34 
Stowarzyszenie 

Monar 

Praskie Centrum Pmocy 
Bliźniemu "Monar - 

Markot" 

ul. Kijowska 22 
03-743 Warszawa 

(022)425-51-93 - monar.kijowska@wp.pl 

www.bezdomni - 
warszawa.pl 

mężczyźni pracujący 
do 50 roku życia 

m.st. Warszawa i 
bliskie okolice 

placówka czynna od 

poniedziałku  do 
piątku w godz. 08:00 - 

18:00 

60 

pobyt całodzienny, wyżwienie 

całodzienne, pomoc 

pielęgniarska i socjalna, 
realizowane są także 

Indywidualne Programy 

wychodzenia z Bezdomności 

- - 04.05.2011 
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39 40 
Caritas Archidiecezji 

Wareszawskiej 

Schronisko dla 

Bezdomnych Mężczyzn 

Przystań  

ul.  Wolska 172 
(022) 877-37-47, 505-

525-714 
(022) 838-81-82 j.kaup.markiewicz@gmail.com www.warszawa.caritas.pl 

mężczyźni po 

leczeniu szpitalnym 

ogólnopolski z 

pierszeństwem dla 

warszawaików i z 

województwa  oraz 

dzielnicy Wola 

placówka czynna jest 

całodobowo, 

przyjęcia w godz. 

09:00 -16:00 

(awaryjnie do 20:00) 

60 

nocleg, wyżywienie, terapeuta 

uzależnień, grupa wsparcia, 

pomoc medyczna i 

pelęgniarska w godz.15:00 - 

22:00 w tym opiekunki, praca 

socjalna w zakresie 

podstawowym i 

rozbudowanym, kontrakty 

tematyczne i socjalne, 

indywidualne programy 

wychodzenia z bezdomności 

wsparcie 

psychologiczne  

indywidualne i 

grupowe 

W schronisku 

pracuje zespół 

specjalistów 
04.05.2011 

40 41 
Caritas Archidiecezji 

Wareszawskiej 

Ośrodek "Tylko z Darów 

Miłosierdzia" 

ul. Żytnia 3/9 

01-014 Warszawa 
660-424-014 (022) 838-70-25 zburdyna@caritas.pl - kobiety i mężczyźni ogólnopolski 

placówka czynna 

całodobowo 
130 

nocleg, wyżywienie, pomoc 

rzeczowa, pomoc 

terapeutyczna, realizowane są 

także programy wychodzenia 

z bezdomności 

pomoc prawna i 

psychologiczna 
- 04.05.2011 

41 44 

Stowarzyszenie 
Pomocy Bliźniemu 

"Mar-Kot" 

Placówka dla ludzi 

bezdomnych 

ul. M. Kopernika 2 
05-850 Ożarów 

Mazowiecki 

(022) 722-22-99 (022) 722-22-99 mar-kot2003@wp.pl www.mar-kot.org osoby bezdomne ogólnopolski 
placówka czynna 

całodobowo 
80 

nocleg, wyżywienie, pomoc 

rzeczowa 

pomoc prawna, 
psychologiczna, 

rodzinna 

- 04.05.2011 

42 49 

Stowarzyszenie 

Pomocy Bliźniemu 

"Mar-Kot" 

Rolne Gospodarstwo 

Pomocnicze Agro - 

Szkoła Życia w 

Miączynie Dużym 

Miączyn Duży 26 

06-550 Szreńsk 
(023) 352-01-04 (023) 611-32-57 szkola.agro@wp.pl - bezdomni ogólnopolski 

placówka czynna 

całodobowo 
100 

nocleg, wyżywienie, kąpiel, 
środki czystości, odzież, 

zameldowanie, rejestracja w 

Urzędzie Pracy- pomoc 

medyczna, pomoc 

terapeutyczna 

poradnictwo prawne, 

psychologiczne, 

rodzinne 

- 18.05.2011 

43 52 
Stowarzyszenie 

Monar 

Dom dla osób starszych 

Monar - Markot 

Dreglin 7 

06-450 Glinojeck 
(023) 674-00-26 (023) 674-00-26 monar@dreglin.pl - bezdomni i ubodzy ogólnopolski 

placówka czynna  

codziennie przez 24 h 

na dobę 

30 
nocleg, wyżywienie, pomoc 

terapeutyczna 
- - 06.05.2011 
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44 58 
Stowarzyszenie 

Antidotum 

Chrześcijański Dom 

Terapii i Readaptacji 
Społecznej 

Janowo 42,  

05-180 
Pomiechówek 

(022) 425-63-86 (022) 425-63-87 agata_pietras@wp.pl 

www.antisto.org (w trakcie 

budowy) 

osoby bezdomne, 

uzależnione, starsze, 

przewlekle chore, 
rodziny z dziećmi 

- 
placówka czynna 

całodobowo 
100 

pomoc socjalna, medyczna, 

rzeczowa, specjalistyczna, 
terapeutyczna, duchowa 

poradnictwo prawne, 

psychologiczne, 
rodzinne 

- 26.05.2011 

45 59 

Stowarzyszenie 

Pomocy Bliźniemu 

Mar-Kot 

Dom Dar Serca w 

Lucimi 

Lucimia 

26-704 Przyłęk 
(048) 677-30-26 - dar_serca@onet.pl www.mar-kot.org osoby bezdomne ogólnopolski 

placówka czynna 

całodobowo 
65 

nocleg, wyżwienie, pomoc 

rzeczowa 
- - 01.06.2011 

46 60 

Dom Zakonny Małe 

Dzieło Boskiej 

Opatrzności - 

Orioniści 

Ośrodek dla 

Bezdomnych w 

Łaźniewie 

ul. Al. Ks. 

Orionistów 1 
(022) 731-61-46 (022) 731-99-93 ksiezaorioniscilazniew@op.pl - 

bezdomni-

meżczyźni 
wojewódzki 

placówka czynna 

całodobowo 
50 

nocleg, wyżwienie, pomoc 

rzeczowa, pomoc medyczna, 

pomoc socjalna 

poradnictwo 

psychologiczne 
- 01.06.2011 

47 63 

Stowarzyszenie 

Pomocy Bliźniemu 

Mar-Kot 

Dom Zacisze w 

Pająkowie 

Pająków 12 a 

26-704 Przyłęk 
604-720-486 - zacisze12@op.pl www.mar-kot.org osoby bezdomne ogólnopolski placówka czynna 24 h 24 

nocleg, wyżwienie, pomoc 

rzeczowa 
- - 01.06.2011 

48 64 
Caritas Archidiecezji 

Wareszawskiej 

Schronisko dla 

Bezdomnych Mężczyzn 

w Pieńkach Zarębskich 

ul. Fiołkowa 35, 

Pieńki Zarębskie 

96-321 Żabia Wola 

604-641-484 - pienki@caritas.pl - 
bezdomni 

mężczyźni 
m.st. Warszawa 

placówka czynna 7 

dni w tygodniu 24 h 

na dobę 

16 
nocleg, wyżwienie, pomoc 

rzeczowa 
pomoc terapeutyczna - 24.05.2011 

49 68 
Stowarzyszenie 

Monar 

Mazowieckie Centrum 

Pomocy Bliźniemu 

"Monar-Markot" 

Turowo 12 

06-415 Czernice 

Borowe 

(029) 752-36-98 - - - 
bezdomni, 

bezrobotni 
wojewódzki 

placówka czynna 

całodoowo 
160 

nocleg, wyżwienie, pomoc 

rzeczowa, pomoc medyczna 

poradnictwo prawne, 

psychologivzne, 

rodzinne 

- 24.05.2011 

50 57 
Stowarzyszenie 

Monar 

Dom "Odzyskanych dla 

Życia" 

ul. Aleja Krakowska 

29 

05-555 Grzędy 

(022) 727-92-98 (022) 727-92-98 grzedy@op.pl www.grzedy.republika.pl 

mężczyźni 

bezdomni 
ogólnopolski 

placówka czynna 

całodobowo 
35 

nocleg, wyżwienie, pomoc 

rzeczowa, medyczna 

poradnictwo prawne, 

psychologiczne, 

rodzinne 

- 24.05.2011 

51 62 
Stowarzyszenie 

Monar 

Dom dla osób starszych 

Monar - Markot 

Oryszew Osada 

Oryszew Osada 10 

96-317 Guzów 
(046) 855-32-45 (046) 855-32-45 monar.oryszew@net.pl www.monar.org bezdomni wojewódzki 

placówka czynna 

całodobowo 
250 

nocleg, wyżwienie, pomoc 

rzeczowa, pomoc medyczna, 

pomoc socjalna 

poradnictwo prawne 

i psychologiczne 
- 24.05.2011 

52 65 

Fundacja Uczniowie 
Marka Kotańskiego  

"Nikt Nie Jest Sam" 

Dom dla Osób 

bezdomnych 

Rokitno 20 

05-870 Błonie 
604-808-332 - - - kobiety, mężczyźni ogólnopolski 

placówka czynna 

całodobowo 
55 

nocleg, wyżwienie, pomoc 

rzeczowa, realizowany jest 
także Program wychodzenia z 

bezdomności z PIUP w 

Błoniu 

poradnictwo prawne 

i psychologiczne 
- 07.06.2011 

53 66 
Stowarzyszenie 

Monar 

Dom dla osób 

bezdomnych i 

najuboższych Monar- 

Markot 

ul. Łaskarzewska 5 

08-460 Sobolew 
(025) 683-27-91 - - - bezdomni ogólnopolski 

placówka czynna 

całodobowo 
30 

nocleg, wyżywienie, pomoc 

rzeczowa 
- - 16.06.2011 
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54 69 

Stowarzyszenie 
Pomocy Bliźniemu 

Mar-Kot 

Dom dla Rodzin w 
Sytuacji Kryzysowej 

ul. Bronisława 
Czecha 4 

04-555 Warszawa 

(022) 423-55-29 (022) 722-22-99 mar-kot2003@wp.pl www.mar-kot.org 

rodziny bezdomne 

pozbawione 
własnego 

schronienia 

województwo 
mazowieckiego 

placówka czynna 
całodobowo 

30 
nocleg, wyżwienie, pomoc 

rzeczowa 
- - 16.03.2011 

55 73 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Wierzbnie 

Schronisko dla 

Bezdomnych w 

Strupiechowie 

Strupiechów 25                    

07-111 Wierzbno 
(25)793 45 91 (25)793 45 91 gopswierzbno@post.pl - osoby bezdomne gminny całodobowo 5 nocleg - - 19.06.2012 

56 77 

Towarzystwo 

Pomocy im. Św. 

Brata Alberta   

Koło Warszawa - 

Praga 

 Schronisko dla 

Bezdomnych Mężczyzn  

Warszawa, 

Knyszyńska 1 
22 649 07 03 22 649 07 03 warszawa-praga@tpba.pl albert-praga.org 

Bezdomni 

mężczyźni 

Ogólnopolski, 

priorytet 

mieszkańcy 

Warszawy 

Placówka całodobowa 35 
nocleg, wyżywienie, pomoc 

rzeczowa, pomoc socjalna 

Diagnoza 

resocjalizacyjna, 

porady prawne przy 

OPS 

- 19.06.2013 

57 78 
Stowarzyszenie 

Alter- Ego 

Punkt Pomocy Dorażnej 
Dla Bezdomnych i 

Najuboższych 

05-077 Warszawa, 
ul. Wiślana 7 

22-760-86-40 22-760-86-40 
stowarzyszenie@alter-

ego.org.pl 

www.alter-ego.org.pl osoby bezdomne ogólnopolski całodobowo 24 
nocleg, wyżywienie, pomoc 

rzeczowa, medyczna, 

terapeutyczna, prawna 

prawne, 
psychologiczne 

- 19.06.2013 

58 79 
Stowarzyszenie 

"Serdeczna Dłoń" 

Schronisko dla 

bezdomnych 

Al. Jana Pawła II 2 

06-121 Pokrzywnica 
23 692 03 53 23 692 03 53 

stowarzyszenie-serdeczna-

dlon@wp.pl 
- osoby bezdomne ogólnopolski całodobowo 70 

nocleg, wyżywienie, pomoc 

rzeczowa, dostęp do pomocy 

medycznej 

- - 1.04.2016 

59 80 
Fundacja "Dary 

Losu" 

Schronisko dla 

bezdomnych 

ul. Kolejowa 12 

06-440 Gąsocin 
514 74 66 70 - darylosu13@wp.pl - osoby bezdomne ogólnopolski całodobowo 30 

nocleg, wyżywienie, pomoc 

rzeczowa, medyczna, 

terapeutyczna, socjalna 

prawne, 

psychologiczne 
- 1.04.2016 

CZĘŚĆ D. SPECJALISTYCZNE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH   

60 33 
Wspólnota Chleb 

Życia 

Schronisko dla chorych 

"Betlejem" 

ul. Potrzebna 55 

02-448 Warszawa 
(022) 474-57-14 (022) 474-57-14 schroniskobetlejem@op.pl - kobiety, meżczyźni ogólnopolski 

placówka czynna 7 

dni w tygodniu 
75 

noocleg, wyżywienie, pomoc 

rzeczowa, pomoc socjalna, 

medyczna, duszpastersska 

- - 04.05.2011 

61 37 
Stowarzyszenie 

Monar 

Specjalistyczne 

Schronisko dla Osób 

Bezdomnych - Starszych 

i Niepełnosprawnych 

Dom dla Osób 

Bezdomnych i 

Najuboższych Monar - 

Markot 

ul. Rudnickiego 1 a 

01-858 Warszawa 
(022) 856-75-62 (022) 856-75-62 

olga.radziwon@monar -

markot.pl 

- 
osoby starsze i 

niepełnosprawne 
powiat warszawski 

placówka czynna 

całodobowo 
69 

nocleg, wyżywienie, opieka 

pięlęgniarska, pomoc 

rzeczowa - odzież, pomoc 

pracownika socjalnego, 

pomoc wychowawcy, 

realizowane sa także 

indywidualne programy 

wychodzenia z bezdomności 

- - 04.05.2011 
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62 40 
Caritas Archidiecezji 

Wareszawskiej 

Specjalistyczne 

Schronisko dla 

Bezdomnych 

Mężczyznpo leczeniu 

szpitalnym Przystań  

ul.  Wolska 172 
(022) 877-37-47, 505-

525-714 
(022) 838-81-82 j.kaup.markiewicz@gmail.com www.warszawa.caritas.pl mężczyźni 

ogólnopolski z 

pierszeństwem dla 

warszawaików i z 

województwa  oraz 

dzielnicy Wola 

placówka czynna jest 

całodobowo, 

przyjęcia w godz. 

09:00 -16:00 

(awaryjnie do 20:00) 

30 

nocleg, wyżywienie, terapeuta 

uzależnień, grupa wsparcia, 
pomoc medyczna i 

pelęgniarska w godz.15:00 - 

22:00 w tym opiekunki, praca 

socjalna w zakresie 

podstawowym i 

rozbudowanym, kontrakty 

tematyczne i socjalne, 

indywidualne programy 

wychodzenia z bezdomności 

wsparcie 

psychologiczne  

indywidualne i 

grupowe 

W schronisku 

pracuje zespół 

specjalistów 
04.05.2011 

63 36 
Stowarzyszenie 

Monar 

Centrum Pomcy 
Bliźniemu Monar - 

Markot 

Schronisko - "Dom 

Readaptacyjny dla 

Młodzieży 

Defaworyzowanej 

Bezdomnej" 

ul. Marywilska 44 A 

03-042 Warszawa 
(022) 699-62-68 (022) 699-62-68 monar@cpb.waw.pl  www.cpb.waw.pl  

młodzież od 18 roku 

życia do 25 roku 

życia 

ogólnopolski 

placówka czynna 7 

dni przez 24 h na 

dobę 

20 

nocleg, wyżwienie, 
poradnictwo indywidualne i 

grupowe, przygotowanie do 

aktywnego życia i 

funkcjonowania w 

społeczeństwie pomoc 

socjalna,  

psychoedukacja, 

pomoc prawna 
- 04.05.2011 

64 36 
Stowarzyszenie 

Monar 

Centrum Pomocy 

Bliźniemu Monar-

Markot 

Schronisko 

readaptacyjne dla osób 

z zaburzeniami 

psychicznymi 

ul. Marywilska 44 A 

03-042 Warszawa 
(022) 814-56-68 (022) 676-99-97 w. 15 markot3@cpb.waw.pl www.cpb.waw.pl  

kobiety i mężczyźni 

bezdomni 
wykazujący 

zaburzenia 

psychiczne 

ogólnopolski 
placówka czynna 7 
dni przez 24 h na 

dobę 

10 
nocleg, wyżwienie, odzież w 
zależności od potrzeb, pomoc 

pielęgniarska 

pomoc socjalna, 
psychologiczna, 

psychiatryczna, 

terapeutyczna 

- 04.05.2011 

65 36 
Stowarzyszenie 

Monar 

Centrum Pomocy 

Bliźniemu Monar-

Markot 

Schronisko 

readaptacyjne dla osób 

po podstawowej terapii 

alkoholowej 

ul. Marywilska 44 A 

03-042 Warszawa 
(022) 814-56-68 (022) 676-99-97 w. 15 markot3@cpb.waw.pl www.cpb.waw.pl  

osoby bezdomne, 

które odyły 

podstawową  terapię 

alkoholową 

ogólnopolski 

placówka czynna 7 

dni przez 24 h na 

dobę 

35 

nocleg, wyżwienie, odzież w 

zależności od potrzeb, pomoc 

pielęgniarska 

pomoc socjalna, 

psychologiczna, 

psychiatryczna, 

terapeutyczna 

- 04.05.2011 

66 36 
Stowarzyszenie 

Monar 

Centrum Pomocy 

Bliźniemu Monar-

Markot 

Schronisko dla osób w 

programie 

substytcyjnym 

ul. Marywilska 44 A 
03-042 Warszawa 

(022) 814-56-68 (022) 676-99-97 w. 15 markot3@cpb.waw.pl www.cpb.waw.pl  osoby bezdomne ogólnopolski 

placówka czynna 7 

dni przez 24 h na 
dobę 

25 

nocleg, wyżwienie, odzież w 

zależności od potrzeb, pomoc 
pielęgniarska, praca na rzecz 

Centrum 

pomoc socjalna, 

psychologiczna, 
psychiatryczna, 

terapeutyczna 

- 04.05.2011 
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67 36 
Stowarzyszenie 

Monar 

Centrum Pomocy 

Bliźniemu monar-Markot 

Schronisko 

interwencyjne dla osób 

i rodzin z dziećmi w 

sytuacji kryzysowej 

ul. Marywilska 44 A 

03-042 Warszawa 

(022) 814-04-45 (do 

15.00) 

(022) 676-99-97 w.23 po 

15.00 w.19 

(022) 814-04-45 
schronisko_interwencyjne@cpb

.waw.pl  

www.cpb.waw.pl  kobiety, mężczyźni ogólnopolski 

placówka czynna 7 

dni przez 24 h na 

dobę 

25 

nocleg, wyżywienie, 

aktywizacja zawodowa, 

pomoc socjalna 

pomoc 

psychologiczna, 

terapeutyczna 

- 04.05.2011 

68 72 

Stowarzyszenie 

Mokotowskie 

Hospicjum Świętego 

Krzyża 

Dom im. Ks. G. 

Boduena 
Mokotowskiego 

Hospicjum Świętego 

Krzyża 

ul. Magazynowa 14 

02-652 Warszawa 

oraz 
 ul. Dojazdowa 3 

02-484 Warszawa 

(dwie lokalizacje 

stanowiące 

placówkę) 

(22) 646-31-20;  

(22) 425 06 83 
(22) 646-31-20 hogdam44@interia.eu 

www.mokotowskiehospicju

m.pl 

bezdomni chorzy 

mężczyźni 

bezdomni chorzy z 
terenu Warszawy 

lub po 

hospitalizacji w 

Warszawie 

placówka czynna 7 

dni przez 24 h na 

dobę 

40 
nocleg, wyżywienie, pomoc 

medyczna, pomoc rzeczowa  

pomoc terapeutyczna 

w zakresie 

uzależnienia 
alkoholowego; 

poradnictwo 

psychologiczne, 

prawne, 

resocjalizacyjne 

- 10.02.2012 

CZĘŚĆ E. NOCLEGOWNIE   

69 6 
Caritas Diecezji 

Radomskiej 
Noclegownia  

ul. Zagłoby 3        

26-600 Radom 
(048) 365-26-29 (048) 365-26-29 domdlabezdomnych@caritas.pl www.radom.caritas.pl kobiety, mężczyźni gminny 

placówka czynna 

całodobowo, nocleg 

od 18:00 -08:00 

56 

gorący posiłek, pomoc 

rzeczowa, pomoc 

terapeutyczna 

poradnictwo prawne 

i psychologiczne 
- 06.05.2011 

70 13 PKPS ZR Płock Noclegownia dla Kobiet 
ul. Misjonarska 22 

09-402 Płock 
(24) 364-76-05 (024) 364-76-05 - - 

osoby bezdomne, 

ofiary przemocy 

domowej, kobiety i 

matki z dziećmi 

gminny (w miarę 

potrzeb i 

możliwości powiat) 

placówka czynna 

codziennie 

całodobowo 

38 

nocleg, wyżywienie, pomoc 

rzeczowa, pomoc 

terapeutyczna, pomoc 

resocjalizacyjna 

psycholog i pedagog 

dla dieci, pomoc 
prawna, realizowane 

są także programy 

aktywizujące i 

wychodzenia z 

bezdomności 

realizowane przez 

pracowników MOPS 

Płock 

- 18.03.2011 

71 26 Rada Naczelna PKPS 
Centrum Pomocy Rady 

Naczelnej PKPS 

ul. Burakowska 

16/24 
01-066 Warszawa 

(022) 838-72-32 (022) 838-72-32 
centrum.pomocy.mpkps@interi

a.pl 

www.pkps.org.pl 

mężczyźni bez 
meldunku 

ogólnopolski 

placówka czynna 

codziennie od godz. 
19:00 - 07:00 

200 

nocleg, wyżywienie, pomoc 

rzeczowa, pomoc medyczna, 
pomoc terapeutyczna 

pomoc prawna i 
rodzinna 

- 02.05.2011 

72 35 
Stowarzyszenie 

Monar 

Noclegownia dla Osób 

Bezdomych i 

Najuboższych Monar - 

Markot 

ul. Skaryszewska 19 

03-802 Warszawa 

(022) 499-80-29, 664-

491691 
(022) 499-72-40 skaryszewska19@interia.pl www.monar.org 

kobiety, mężczyźni 

od 18 lat 
- 

placówka czynna od 

19:00   - 07:00 7 dni 

w tygodniu 

300 
nocleg, wyżywienie (kolacja, 

śniadanie), pomoc rzeczowa 
- - 04.05.2011 
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73 42 

Polski Komitet 

Pomocy Społecznej 

Zarząd Rejonowy w 

Siedlcach 

Noclegownia dla osób 

bezdomnych 

ul. Południowa 1 

08-110 Siedlce 
500 445 914 - 

noclegowniasiedlce@poczta.on

et.pl 

www.monar.org 

osoby bezdomne z 

miasta Siedlce 
gminny 

placówka czynna w g. 

20-8 
40 nocleg 

poradnictwo 

psychologiczne 
- 04.05.2011 

CZĘŚĆ F. INNE PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE MIEJSCA NOCLEGOWE   

74 8 Powiat Pruszkowski SOW Piastów 

ul. Ks. J. 

Popiełuszki 

05-820 Piastów 

(022) 753-45-55 (022) 723-39-05 zow@neostrada.pl www.zow.piastow.org.pl 

osoby 

doświadczające 

kryzysu, przemocy 

wojewódzki 

placówka czynna od 

pon.-pt w godz. 

08:00-20:00, hostel 

całodobowo dla osób 

doznających 

przemocy 

12 

schronienie całodobowe, 

pomoc rzeczowa, buty, 

odzież, środki higieniczne, 

wyżwienie 

poradnictwo 
psychologiczne, 

terapeutyczne, 

socjalne, możliwość 

udziału w 

programach 

korekcyjno - 

edukacyjnych dla 

osób stosujących 

przemoc w rodzinie 

- 18.03.2011 

75 10 Gmina Miasto Płock 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej - Dom dIa 

Osób Doznających 

Przemocy w Rodzinie 

ul. Obejście 9 

09-400 P{łock 
660-434-220 (24) 364-02-48 oik@mopsplock.eu www.mopsplock.eu 

ofiary przemocy 

domowej, kobiety i 

matki z dziećmi 

gminny 
placówka czynna 

całodobowo 
8 nocleg, pomoc terapeutyczna 

poradnictwo prawne, 

psychologiczne, 

pedagogiczne 

- 18.03.2011 

76 29 
Fundacja Centrum 

Praw Kobiet 
SOW Warszawa adres zastrzeżony (022) 828-38-26 (022) 838-38-26 sow@cpk.home.pl www.cpk.org.pl 

kobiety, dzieci, 

ofiary przemocy w 
rodzinie 

ogólnopolski 
placówka czynna 

całodobowo 
30 

nocleg, częściowo: żywność, 
śr. higieniczne, leki 

pomoc prawna, 

psychologiczna, 
rodzinna, socjalna 

- 02.05.2011 

77 30 

Stowarzyszenie 
Pomocy i Interwencji 

Społecznej 

Ośrodek dla Ofiar 

Przemocy "Dom" 

ul. Walecznych 59 

03-926 Warszawa 
(022) 616-10-36 (022) 617-28 -29 spb.dom.@wp.pl - 

kobiety i dzieci - 
ofiary przemocy w 

rodzinie 

m.st. Warszawa 
placówka czynna 

całodobowo 
21 

nocleg, dożywianie, oraz 

pomoc terapeutyczna 

pomoc prawna, 
psychologiczna, 

rodzinna, 

Ośrodek 

prowadzi też 
specjalistyczną 

pomoc 

ambulatoryjną 

02.05.2011 

78 48 
Fundacja Dzieci 

Ulicy 
Dom adaptacyjny 

ul. Kolejowa 31 D 

05-091 Ząbki 
((022) 497-95-90 (022) 499-74-98 fundacja@fdu.org.pl www.fdu.org.pl 

osoby bezdomne i 

zagrożone 

bezdomnością  

wojewódzki 
placówka czynna 

całodobowo 
20 

nocleg, wyżywienie, pomoc 
rzeczowa, terapeutyczna, 

konsultacje, aktywizacja 

zawodowa, społeczna, 

edukacyjna 

pomoc prawna, 

pradnictwo 

społeczno - 

obywatelskie, terapia 

- 05.05.2011 
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79 50 Powiat Mławski SOW w Mławie ul. Słowackiego 18 (023) 654-52-29 (023) 654-52-29 
zowmlawa@.sekretariat@interi

a.pl 

www.zowmlawa.home.pl 

osoby znajdujące się 

w kryzysie 
powiatowy 

placówka czynna od 

pon.-pt w godz. 

07:30-22:00 w 

sytuacji gdy klienci 

korzystają z miejsc 

noclegowych 

całodobowo 

15 

nocleg, wyżwienie, pomoc 

rzeczowa, pomoc 

terapeutyczna 

poradnictwo prawne, 

psychologiczne, 

rodzinne, socjalne, 

pedagogiczne, 

psychoterapia 

- 18.05.2011 

80 56 
Stowarzyszenie 

FILOS 

Noclegownia dla Ofiar 

Przemocy w rodzinie i 

środowisku 

Gąba 29 B 

96-320 Mszczonów 
668-210-269 (046) 855-57-61 filos@poczta.onet.pl www.stowarzyszeniefilos.pl  

ofiary przemocy w 

rodzinie i 

środowisku 

ogólnopolski 
placówka czynna 

całodobowo 
30 

nocleg, wyżwienie 

całodzienne, pomoc 

rzeczowa, pomoc 

terapeutyczna 

poradnictwo prawne, 

terapeutyczne, 

rodzinne 

w placówce 

przebywa dużo 

dzieci 

prowadzona jest 

pomoc 

specjalistyczna 

01.06.2011 
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