
Wykaz placówek dla osób bezdomnych dofinansowywanych przez m.st. Warszawa

L.p. Podmiot prowadzący Adres placówki Telefon Uwagi

1 Stowarzyszenie Alter Ego Jadłodajnia ul. Wiślana 7 22 760 86 40 posiłek nie dotyczy

2 Jadłodajnia 22 836 80 00 posiłek nie dotyczy

3 Jadłodajnia ul. Lubelska 30/32 22 818 43 86 posiłek nie dotyczy

4 Jadłodajnia ul. Miodowa 13 22 831 31 09 posiłek nie dotyczy

5 Jadłodajnia ul. Sapieżyńska 3 22 635 21 09 posiłek nie dotyczy

6 Jadłodajnia ul. Żytnia 1A 22 838 70 25 posiłek nie dotyczy

7 Jadłodajnia ul. Azaliowa 10A 22 815 25 62 posiłek nie dotyczy

8 Jadłodajnia ul. Kawęczyńska 4a 22 619 78 41 posiłek nie dotyczy

9 Stowarzyszenie Monar ul. Skaryszewska 19 22 499 80 29 300

10 ul. Polska 33 22 651 05 71 100

Rodzaj 
placówki

Oferta 
pomocy

Dla kogo 
przeznaczona jest 

pomoc

Godziny przyjęć do 
placówki

Liczba 
miejsc

osoby bezdomne i 
najuboższe

od poniedziałku do 
soboty w godzinach 

11.30 - 14

liczba zakontraktowanych 
przez Miasto posiłków - 

120

Zgromadzenie Księży 
Rogacjonistów

ul. Olgi Boznańskiej 
21

osoby bezdomne i 
najuboższe

od poniedziałku do 
piątku w godzinach 

11-13

liczba zakontraktowanych 
przez Miasto posiłków - 70

Caritas Diecezji 
Warszawsko-Praskiej

osoby bezdomne i 
najuboższe

od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7-

15

liczba zakontraktowanych 
przez Miasto posiłków - 

800

Klasztor Braci Mniejszych 
Kapucynów

osoby bezdomne i 
najuboższe

od poniedziałku do 
niedzieli w godzinach 

11.30-13.30

liczba zakontraktowanych 
przez Miasto posiłków - 

200

Jadłodajnia Św. Ryszarda 
Pampuri

osoby bezdomne i 
najuboższe

od poniedziałku do 
piątku w godzinach 6-
14                                  

Wydawane są dwa 
posiłki :   7:30 
wydawane jest 

śniadanie , 11:30 
wydawany jest obiad     
                                      

      W soboty 
,niedziele oraz święta 
Jadłodajnia wydaje 

obiady od godz 11:30.

liczba zakontraktowanych 
przez Miasto posiłków - 
275, od poniedziałku do 

piątku dostępna jest łaźnia z 
prysznicami oraz pralnia

Carittas Archidiecezji 
Warszawskiej

osoby bezdomne i 
najuboższe

od poniedziałku do 
niedzieli w godzinach 

14-16

liczba zakontraktowanych 
przez Miasto posiłków - 

250

Zgromadzenie Sióstr Św. 
Feliksa z Kantalicjo

osoby bezdomne i 
najuboższe

od poniedziałku do 
soboty w godzinach 9-

14, od godzinie 9 
herbata, kanapki itp. , 

gorący posiłek od 
poniedziałku do piątku 
o godzinie 12.30 , w 
soboty o godzinie 12

liczba zakontraktowanych 
przez Miasto posiłków - 

100

Zgromadzenie Sióstr 
Albertynek Prowincja 

Warszawska

osoby bezdomne i 
najuboższe

od poniedziałku do 
piątku w godzinach 

9.30-12

liczba zakontraktowanych 
przez Miasto posiłków - 

200

Noclegownia 
dla Osób 

Bezdomnych

nocleg, posiłek, 
kąpiel

osoby bezdomne - 
kobiety i mężczyźni

codziennie w 
godzinach 19-8

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej

Noclegownia 
dla Osób 

Bezdomnych

nocleg, posiłek, 
kąpiel

osoby bezdomne - 
mężczyźni

codziennie w 
godzinach 19-7

placówka sezonowa 
działająca w okresie 

zimowym tj. od 1 listopada 
do 30 kwietnia



11 22 787 81 00

12 ul. Traktorzystów 26 22 478 30 22 100

13 ul. Siennicka 48 22 813 22 15 23

14 Wspólnota Chleb Życia ul. Stawki 27 22 838 44 50 40

15 Wspólnota Chleb Życia ul. Łopuszańska 17 22 846 66 44 25

16 ul. Wolska 172 22 836 85 73 44

17 Stowarzyszenie Alter Ego ul. Wiślana 7 22 760 86 40 24

18 ul. Żytnia 1A 22 838 70 25 142

19 ul. Targowa 82 22 619 85 01 20

20 Stowarzyszenie Monar ul. Kijowska 22 22 425 51 93 50

Zgromadzenie Małe 
Dzieło Boskiej 

Opatrzności Orioniści

Schronisko 
dla Osób 

Bezdomnych

ul. Witosa 46 Czarna 
k. Wołomina

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel

osoby bezdomne - 
mężczyźni

od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 

8 do 18 

50 miejsc - w 
miesiącach od 
listopada do 
kwietnia, 30 
miejsc - w 

miesiącach od 
maja do 

października

wymagane skierowanie z 
Biura Pomocy i Projektów 
Społecznych Urzędu m.st. 

Warszawy lub 
warszawskiego OPS-u

Kamiliańska Misja 
Pomocy Społecznej

Schronisko 
dla Osób 

Bezdomnych

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel

osoby bezdomne - 
mężczyźni

od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 

7 do 18 

Stowarzyszenie 
Penitencjarne Patronat

Schronisko 
dla Osób 

Bezdomnych

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel

osoby bezdomne - 
mężczyźni którzy 
opuścili w ciągu 

ostatnich 3 miesięcy 
zakład karny lub 

areszt śledczy

od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 

8 do 18 

Schronisko 
dla Osób 

Bezdomnych

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel

osoby bezdomne - 
kobiety

od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 

8 do 18 

Schronisko 
dla Osób 

Bezdomnych

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel

osoby bezdomne 
kobiety i mężczyźni

od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 

8 do 18 

Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej

Schronisko 
dla Osób 

Bezdomnych

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel

osoby bezdomne - 
mężczźni

od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 

8 do 18 

strome schody utrudniające 
pobyt w placówce osób 

niepełnosprawnych 
ruchowo

Schronisko 
dla Osób 

Bezdomnych

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel

osoby bezdomne - 
mężczyźni

od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 

8 do 18 

Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej

Schronisko 
dla Osób 

Bezdomnych

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel

osoby bezdomne - 
kobiety i mężczyźni

od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 

8 do 18 

Stowarzyszenie Otwarte 
Drzwi

Schronisko 
dla Osób 

Bezdomnych

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel

osoby bezdomne - 
młodzi mężczyźni 

od 18 do 35 lat

od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 

8 do 18 

Schronisko 
dla Osób 

Bezdomnych

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel

osoby bezdomne - 
mężczyźni

od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 

8 do 18 



21 Stowarzyszenie Monar ul. Marywilska 44A 100

22 ul. Dojazdowa 3 40

23 Stowarzyszenie Antidotum 22 785 50 24 25

24 ul. Magazynowa 14 40

25 Bursa im. H.Ch. Kofoeda ul. Lniana 1 22 678 53 52 30

26 50

27 Wspólnota Chleb Życia ul Potrzebna 55 22 474 57 14 75

Schronisko 
dla Osób 

Bezdomnych

22 676 99 97  
668 619 397

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel

osoby bezdomne - 
kobiety i mężczyźni

od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 

8 do 18 

placówka realizuje 3 
programy: schronisko dla 

osób bezdomnych, 
schronisko dla młodzieży 

defaworyzowanej (osoby w 
wieku od 18 do 30 lat) oraz 

schronisko dla osób 
bezdomnych po 

podstawowym programie 
terapii uzależnienia od 

alkoholu

Mokotowskie Hospicjum 
Świętego Krzyża

Schronisko 
Specjalistyczn

e dla Osób 
Bezdomnych

22 224 16 73  
22 498 04 03  
  22 646 31 

20

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel, 

specjalistyczna 
opieka 

pielęgnacyjna

osoby bezdomne - 
mężczyźni

codziennie 
w godzinach od 8.00 

do 18.00.

wymagane skierowanie z 
Biura Pomocy i Projektów 
Społecznych Urzędu m.st. 

Warszawy lub 
warszawskiego OPS-u

Schronisko 
Specjalistyczn

e dla Osób 
Bezdomnych

Janowo 42 gmina 
Zakroczym

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel, 

specjalistyczna 
opieka 

pielęgnacyjna

osoby bezdomne - 
mężczyźni i kobiety

codziennie 
w godzinach od 8.00 

do 18.00.

wymagane skierowanie z 
Biura Pomocy i Projektów 
Społecznych Urzędu m.st. 

Warszawy lub 
warszawskiego OPS-u

Mokotowskie Hospicjum 
Świętego Krzyża

Schronisko 
Specjalistyczn

e dla Osób 
Bezdomnych

22 224 16 73  
22 498 04 03  
  22 646 31 

20

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel, 

specjalistyczna 
opieka 

pielęgnacyjna

osoby bezdomne - 
mężczyźni

codziennie 
w godzinach od 8.00 

do 18.00.

wymagane skierowanie z 
Biura Pomocy i Projektów 
Społecznych Urzędu m.st. 

Warszawy lub 
warszawskiego OPS-u

Schronisko 
Specjalistyczn

e dla Osób 
Bezdomnych

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel, 

specjalistyczna 
opieka 

pielęgnacyjna

osoby bezdomne - 
mężczyźni z 

ostatnim stałym 
meldunkiem na 

terenie m.st. 
Warszawa

codziennie 
w godzinach od 8.00 

do 18.00.

wymagane skierowanie z 
Biura Pomocy i Projektów 
Społecznych Urzędu m.st. 

Warszawy lub 
warszawskiego OPS-u

Zgromadzenie Małe 
Dzieło Boskiej 

Opatrzności Orioniści

Schronisko 
Specjalistyczn

e dla Osób 
Bezdomnych

Al.. Ks. Orionistów 1 
Łaźniew

22 731 99 34  
 22 731 99 93

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel, 

specjalistyczna 
opieka 

pielęgnacyjna

osoby bezdomne - 
chorzy mężczyźni 

wymagający 
korzystania z usług 

o charakterze 
opiekuńczo-

pielęgnacyjnym

codziennie 
w godzinach od 8.00 

do 18.00.

wymagane skierowanie z 
Biura Pomocy i Projektów 
Społecznych Urzędu m.st. 

Warszawy lub 
warszawskiego OPS-u

Schronisko 
Specjalistyczn

e dla Osób 
Bezdomnych

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel, 

specjalistyczna 
opieka 

pielęgnacyjna

osoby bezdomne - 
chore kobiety oraz 
chorzy mężczyźni 

wymagający 
korzystania z usług 

o charakterze 
opiekuńczo-

pielęgnacyjnym

codziennie 
w godzinach od 8.00 

do 18.00.



28 Stowarzyszenie Monar Oryszew Osada 10 40

29 Stowarzyszenie Monar 22 727 72 98 35

30 Stowarzyszenie Monar ul. Kijowska 22 22 425 51 93 10

31 Stowarzyszenie Monar ul. Marywilska 44A 30

32 Stowarzyszenie Monar 22 750 16 25 70

33 ul. Wolska 172 22 836 85 73 56

Schronisko 
Specjalistyczn

e dla Osób 
Bezdomnych

46 855 32 45 
w godz. 8:00-

16:00 
telefony 

całodobowe 
668 620 790, 
604 150 024

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel, 

specjalistyczna 
opieka 

pielęgnacyjna

osoby bezdomne - 
chore kobiety oraz 
chorzy mężczyźni 

wymagający 
korzystania z usług 

o charakterze 
opiekuńczo-

pielęgnacyjnym

codziennie 
w godzinach od 8.00 

do 18.00.

wymagane skierowanie z 
Biura Pomocy i Projektów 
Społecznych Urzędu m.st. 

Warszawy lub 
warszawskiego OPS-u

Schronisko 
Specjalistyczn

e dla Osób 
Bezdomnych

Al.. Krakowska 29 
Grzędy

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel, 

specjalistyczna 
opieka 

pielęgnacyjna

osoby bezdomne - 
chorzy mężczyźni 

wymagający 
korzystania z usług 

o charakterze 
opiekuńczo-

pielęgnacyjnym

codziennie 
w godzinach od 8.00 

do 18.00.

wymagane skierowanie z 
Biura Pomocy i Projektów 
Społecznych Urzędu m.st. 

Warszawy lub 
warszawskiego OPS-u

Schronisko 
Specjalistyczn

e dla Osób 
Bezdomnych

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel, 

specjalistyczna 
opieka 

pielęgnacyjna

osoby bezdomne - 
chorzy mężczyźni 

wymagający 
korzystania z usług 

o charakterze 
opiekuńczo-

pielęgnacyjnym

od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 

8.00 do 18.00.

Schronisko 
Specjalistyczn

e dla Osób 
Bezdomnych

22 676 99 97  
 668 619 397

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel,     

opieka 
specjalistyczna  

osoby bezdomne -  
kobiety i  mężczyźni 

codziennie 
w godzinach od 8.00 

do 18.00.

placówka realizuje 2 
programy: specjalistyczne 

schronisko dla osób w 
programie substytucyjnym 

oraz specjalistyczne 
schronisko dla osób 

bezdomnych z lekkimi 
zaburzeniami psychicznymi

Schronisko 
Specjalistyczn

e dla Osób 
Bezdomnych

ul. Mazowiecka 76 
Bobrowiec

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel, 

specjalistyczna 
opieka 

pielęgnacyjna

osoby bezdomne - 
chore kobiety oraz 
chorzy mężczyźni 

wymagający 
korzystania z usług 

o charakterze 
opiekuńczo-

pielęgnacyjnym

codziennie 
w godzinach od 8.00 

do 18.00.

wymagane skierowanie z 
Biura Pomocy i Projektów 
Społecznych Urzędu m.st. 

Warszawy lub 
warszawskiego OPS-u

Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej

Schronisko 
Specjalistyczn

e dla Osób 
Bezdomnych

całodobowy 
pobyt, 

wyżywienie, 
kąpiel, 

specjalistyczna 
opieka 

pielęgnacyjna

osoby bezdomne - 
chorzy mężczyźni 

wymagający 
korzystania z usług 

o charakterze 
opiekuńczo-

pielęgnacyjnym

codziennie 
w godzinach od 8.00 

do 18.00.

strome schody utrudniające 
pobyt w placówce osób 

niepełnosprawnych 
ruchowo



34 ul. Żytnia 1A 22 838 70 25 20

35 ul. Traktorzystów 26 22 478 30 22 30

36 Łaźnia ul. Żytnia 1A 22 838 70 25 kąpiel nie dotyczy

37 Pralnia 22 870 74 09 nie dotyczy

38 22 622 96 33 nie dotyczy

39 ul. Wolska 172 22 836 81 82 nie dotyczy

Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej

Mieszkania 
treningowe 
dla Osób 

Bezdomnych

całodobowy 
pobyt, kąpiel

osoby bezdomne - 
kobiety i mężczyźni

od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 

8 do 18 

Minimalnymi warunkami 
zakwalifikowania osoby 
bezdomnej do pobytu w 
mieszkaniu treningowym 

są:                                          
            - posiadanie stałego, 

udokumentowanego 
dochodu, co najmniej od 3 

miesięcy;    
       - udokumentowanie 

złożenia wniosku o 
przyznanie lokalu 

socjalnego lub złożenie 
deklaracji o jego złożeniu w 
okresie do trzech miesięcy 
od rozpoczęcia pobytu w 

mieszkaniu treningowym;     
            

Kamiliańska Misja 
Pomocy Społecznej

Mieszkania 
treningowe 
dla Osób 

Bezdomnych

całodobowy 
pobyt, kąpiel

osoby bezdomne - 
kobiety i mężczyźni

od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 

8 do 18 

Minimalnymi warunkami 
zakwalifikowania osoby 
bezdomnej do pobytu w 
mieszkaniu treningowym 

są:                                          
   - posiadanie stałego, 
udokumentowanego 

dochodu, co najmniej od 3 
miesięcy;    

       - udokumentowanie 
złożenia wniosku o 
przyznanie lokalu 

komunalnego z zasobów 
m.st. Warszawy lub 

złożenie deklaracji o jego 
złożeniu w okresie do 

trzech miesięcy od 
rozpoczęcia pobytu w 

mieszkaniu treningowym;     
            

     

Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej

osoby bezdomne - 
kobiety i mężczyźni

od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8-

12

Stowarzyszenie 
Penitencjarne Patronat

ul. Grochowska 
259A

usługi 
pralnicze

placówki dla osób 
bezdomnych 

posiadające umowę 
dotacyjną z m.st. 
Warszawa oraz 

osoby bezdomne ze 
skierowaniem z 

warszawskiego OPS

czynna dla organizacji 
pozarządowych w dni 

powszednie w 
godzinach 8-16, dla 

osób indywidualnych 
skierowanych przez 
warszawski OPS w 

każdą pierwszą i 
trzecią środę miesiąca 

w godzinach 9-11

Stowarzyszenie Pomocy i 
Interwencji Kryzysowej

punkt 
poradnictwa

ul. Nowogrodzka 7 
lok. 14

porady prawne, 
pomoc socjalna

osoby bezdomne - 
kobiety i mężczyźni

czynne poniedziałek w 
godz. 9-15 (dzień bez 

interesanta) oraz 
wtorek i czwartek w 

godzinach 9-15

Stowarzyszenie Lekarze 
Nadziei

punkt 
poradnictwa

pomoc socjalna 
i medyczna

osoby bezdomne - 
kobiety i mężczyźni

od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9-

16



40 Stowarzyszenie Monar ul. Hoża 57 22 621 28 71 pomoc socjalna nie dotyczy

41 magazyn 22 753 85 00 nie dotyczy

42 Stowarzyszenie Monar ogrzewalnia ul. Kijowska 22 22 425 51 93 nie dotyczy

43 Stowarzyszenie Alter Ego ogrzewalnia ul. Wiślana 7 22 760 86 40 nie dotyczy

punkt 
poradnictwa

osoby bezdomne - 
kobiety i mężczyźni

od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8-

16

Bank Żywności SOS w 
Warszawie

ul. Stanisława 
Bodycha 97 Reguły

dystrybucja 
żywności

organizacje 
pozarządowe 

od poniedziałku do 
piątku 8.30-16.30

ciepły napój, 
schronienie

osoby bezdomne - 
kobiety i mężczyźni

codziennie w 
godzinach 7-19

placówka sezonowa 
działająca od 1 listopada do 

31 marca

ciepły napój, 
schronienie

osoby bezdomne - 
kobiety i mężczyźni

codziennie w 
godzinach 8-18

placówka sezonowa 
działająca od 1 listopada do 

31 marca
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