
przebywających 
na terenie 
Dzielnicy Bemowo 
m.st. Warszawy 
z uwzględnieniem 
epidemii COVID-19

PAMIĘTAJ !
1.Zasłaniaj usta i nos
   w miejscach publicznych.
2.Myj lub dezynfekuj ręce
   kiedy tylko jest to możliwe.
3.Zachowaj 1,5 m odległości 
   od drugiej osoby.

dla osób
doświadczających
bezdomności

Niezbędnik 



ul. Kaczorowa 39, funkcjonuje w systemie całodobowym. 

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Grochowska 111/113, tel. 22 818 43 86, czynna
całodobowo.

Stowarzyszenie Monar, ul. Marywilska 44a, tel. 517- 893 264, dla mężczyzn.
Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Polska 33, tel. 22 651 05 71, dla mężczyzn.
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Bohaterów 50, tel. 22 632 0125, dla mężczyzn.
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 6-go Sierpnia 1/5, tel. 514 865787, dla kobiet.

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Grochowska 111/113 (Praga Południe), 

Jadłodajnia Św. Ryszarda Pampuri, ul. Sapieżyńska 3 (Śródmieście), tel. 22 635 35 60, 

Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Żytnia 1a (Wola), tel. 22 828 18 15, 

Stowarzyszenie Alter Ego, ul. Wiślana 7  (Wesoła), tel. 22 760 86 40, czynna od poniedziałku          
do piątku w godz. 11.30-14.00. 
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, ul. Kapucyńska 4 (Śródmieście), 

Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa, ul. Azaliowa 17 (Wawer), tel. 22 815 25 62,              
czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 12.30- 14.00. 

      tel. 22 818 43 86, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-14.00. 

      czynna od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 wydawany jest posiłek do wyczerpania zapasów. 
      Możliwość skorzystania  z toalety, prysznica, wcześniejsze zapisy do pralni.

      czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 14.00-16.00. 

      tel. 797 907 148, czynna codziennie w godzinach 11.30-13.30. 
      W godz. 08.00- 09.00 wydawana jest gorąca kawa i herbata. 

 

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Grochowska 111/113, tel. 22 818 43 86, czynna 

Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Żytnia 1a, tel. 22 828 18 15, w godz. 08.00-14.00.
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Mobilna łaźnia grudzień-maj ul. Wenedów, czerwiec –
grudzień ul. Namysłowska , tel. 506 804 397, czynna w godzinach 09.00-13.00 oraz 15.00- 19.00.           
W tym samym czasie oferowana jest pralnia. Fryzjer: soboty w godzinach 09.00-13.00.
Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat", ul. Grochowska 259A, tel. 22 870 74 09, I i III środa
miesiąca, godziny 9.00-11.00- tylko pralnia.

      w godz. 10.00-14.00.

 

Łaźnie

Jadłodajnie

Ogrzewalnie

Noclegownie 

Interwencyjne miejsca tymczasowego schronienia
oferują nocleg i posiłek w trakcie pobytu.

zapewniają codziennie gorący posiłek w ciągu dnia lub uzyskanie paczki
żywnościowej.

oferują nocleg zazwyczaj w godzinach 18.00-8.00, posiłek w czasie pobytu.

oferują dostęp do bieżącej wody zimnej i ciepłej, kąpieli, środków higieny, 
wymiany odzieży. Istnieje możliwość skorzystania z pralni.

oferują bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych 
w miejsca siedzące, pomoc rzeczową oraz żywnościową w okresie 
od 1  X do 31 IV.

ul. Myśliborska 53, codziennie w godzinach 18.00 - 8.00. 

PLACÓWKI    W    WARSZAWIE 
DOSTĘPNE    W   CZASIE   EPIDEMII    COVID-19



Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, ul. Wolska 72, tel. 22 836 81 82, czynne od
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00.

oferuje podstawową i specjalistyczną pomoc medyczną świadczoną tylko
osobom bezdomnym.

oferuje doraźną pomoc osobom bezdomnym. Pozwala na bezpłatne
podróżowanie między schroniskami, jadłodajniami i ogrzewalniami 
na terenie Warszawy. W czasie podróży można się napić ciepłej herbaty.
Wydawane są również maseczki i paczki żywnościowe. 

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok 14, tel. 22 622 96
33, czynne od wtorku do czwartku w godzinach 09.00-15.00. W godzinach od 11.00-14.00
działa otwarta kuchnia. 
Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, tel. 720 908 318, czynne od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30.

oferują pomoc socjalną i prawną, wsparcie psychopedagogiczne oraz
pomoc w sprawach urzędowych, w wyrobieniu dokumentów (dowód
osobisty), bezpłatne zdjęcie do dowodu, informacje o dostępnych formach
wsparcia, pomoc rzeczową, pomoc w kontaktach z instytucjami, szpitalami,
w skierowaniu na detoks. 

                        
 

Telefon kontaktowy: 733 112 700 lub 663 600 856. 

dociera do miejsc przebywania osób bezdomnych i udziela im
niezbędnego wsparcia medycznego. Patrole wyjeżdżają do
potrzebujących 2-4 razy w tygodniu. 

Pomoc dla osób opuszczających zakłady karne.
 

Punkty Poradnictwa 

Mobilny Punkt Poradnictwa

Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”, ul. Drwęcka 14 (dawna Siennicka 48)            
w Warszawie, tel. 22 813 22 15, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-
22.00. 

 

 

Ambulans dla osób bezdomnych

Przychodnia dla osób bezdomnych

Zgłoszenia pod numerem alarmowym- 986.

Akcja „Trochę ciepła dla bezdomnego”
gorąca zupa, koce i ciepła odzież dowożona przez Straż Miejską 



MOBILNY  PUNKT   PORADNICTWA





 ul. Kaden-Bandrowskiego 1, tel.: 22 325 40 46 
 oferuje bezpłatną pomoc: psychologiczną, prawną, terapeuty  uzależnień

Bemowski Klub Integracji Społecznej podejmuje działania związane 
z realizacją indywidualnego programu wchodzenia z bezdomności. 

ul. Coopera 5, telefon: 22 163 70 46
prowadzi programy terapeutyczne indywidualne i grupowe dla osób               
z problemem alkoholowym.

  

  ul. Rozłogi 13, tel. 502 057 881,
  czynny w środy i czwartki w godz. 9-13.
  Oferuje: żywność, art. higieny i środki czystości oraz odzież.
  Artykuły wydawane są po wcześniejszym wydaniu skierowania przez Ośrodek Pomocy
  Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 

Warszawa, ul. Rozłogi 10, telefon : 22 48 71 300
Oferuje wsparcie na rzecz osób doświadczających bezdomności:
Pomoc finansową
Pomoc w formie posiłku
Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Pomoc w uzyskaniu miejsca schronienia
Pracę socjalną: porady i informacje w zakresie możliwości uzyskania miejsca 
w placówkach wsparcia osobom bezdomnym
Pomoc terapeuty ds. uzależnień
Dodatkowo można uzyskać pomoc w formie:
Wsparcia psychologicznego 
Rady i pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się problemów osobistych 
Wsparcia w realizacji planów związanych z usamodzielnieniem się i uzyskaniem lokalu 
Wsparcia w utrzymywaniu trzeźwego stylu życia
                                                                                                                                                                        
W  strukturach   Ośrodka    Pomocy   Społecznej   działa:
Bemowski    Klub   Integracji    Społecznej 
skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezdomnych
ul. Lazurowa 14, telefon: 22 4871311. 

Indywidualny program wychodzenia z bezdomności to forma pracy socjalnej, mająca na celu
stworzenie planu działania z osobą bezdomną, wspomagająca ją w procesie wychodzenia z
bezdomności. Efektem zrealizowania programu może być uzyskanie lokalu socjalnego. 

Magazyn żywności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

OFERTA   POMOCY   NA   TERENIE 
 DZIELNICY   BEMOWO

Streetworkerzy pracujacy na terenie dzielnicy Bemowo telefon kontaktowy:
881 568 488 (Stowarzyszenie Monar); magdalena.malinowska@monar.org.

Organizacje streetworkerskie 

mailto:magdalena.malinowska@monar.org


2. Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu
pobytu lub telefoniczne rozeznanie sytuacji oraz pomoże
skompletować niezbędną dokumentację.
3. Następnie Twój wniosek trafi do Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wola w Warszawie i to ten Ośrodek wyda decyzję
administracyjną dotyczącą uzyskania miejsca schronienia.
4. O decyzji dowiesz się poprzez kontakt z pracownikiem socjalnym
lub listownie.
5. Jeśli nie masz adresu korespondencyjnego możesz podać adres
Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej 
przy ul. Nowogrodzkiej 7 lok 14. 

Placówka kontenerowa przy ul. Wóycickiego 15 (Bielany) prowadzona
przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą w
Warszawie przy ul. Knyszyńskiej 1,
Placówka buforowa przy ul. Traktorzystów 26 (Ursus) prowadzona
przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej.

 
Przed zgłoszeniem się do placówki buforowej należy skontaktować się            
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,                       
ul. Karolkowa 58a , telefon: 22 632 01 25. 
 
Placówki buforowe zapewniają całodobowy pobyt, wsparcie socjalne,
wyżywienie, dostęp do środków higieny, pomoc medyczną. 
Warunkiem przyjęcia do placówek jest oświadczenie osoby ubiegającej
się o pobyt przejściowy dotyczące: spełnienia ustawowej definicji
bezdomności, poddania się dobrowolnej 10 dniowej kwarantannie,
poddania się badaniom wstępnym oraz akceptacji regulaminu placówki
buforowej, w tym obowiązku minimalizowania ryzyka transmisji
wirusa. 
 
Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 nie są zobowiązane do
odbycia 10-dniowej kwarantanny. 

1. Aby uzyskać miejsce w schronisku dla osób bezdomnych zgłoś się do
Ośrodka Pomocy Społecznej ( Bemowo- ul. Rozłogi 10, telefon 22 48 71
300) w celu złożenia wniosku o udzielenie schronienia.

Z powodu epidemii Covid-19 warunkiem koniecznym przed przyjęciem  
 do schroniska dla osób bezdomnych jest odbycie dobrowolnej
kwarantanny  w jednej z dwóch placówek buforowych: 

JAK   UZYSKAĆ   MIEJSCE 
W   SCHRONISKU

DLA  OSÓB   BEZDOMNYCH?



Osoba bezdomna – osoba niezamieszkująca w lokalu
mieszkalnym oraz niezameldowana na pobyt stały,

a także osoba niezamieszkująca w lokalu 
mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu,

w którym nie ma możliwości zamieszkania.

112- Ogólnopolski numer alarmowy
999- Pogotowie Ratunkowe
998- Straż pożarna
997- Policja
986- Straż Miejska
987- Mazowiecka Całodobowa Infolinia dla osób bezdomnych   
116 123- Kryzysowy Telefon Zaufania
727-805-764 - Ogólnopolska infolinia pomocy dla cudzoziemców 
22 48 71 300- Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo

WAŻNE    NUMERY:
 


